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1.1. Implementarea concepţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în politica de contracarare a traficului de 
fiinţe umane  

Moldova dispune de  un cadru politic şi normativ dezvoltat în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane  care include acte legislative şi nor-
mative speciale în domeniu (lege, plan naţional de acţiuni, strategie, regula-
ment / proceduri standard privind acordarea asistenţei victimelor traficului 
de fiinţe umane). 

Concepţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este integrată în 
textul Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe um-
ane nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 în formă de principii în dome-
niul combaterii traficului de fiinţe umane, garanţii pentru victimele traficului 
de fiinţe umane, obligaţii ale organizaţiilor competente etc. Legea prevede 
de asemenea participarea organizaţiilor societăţii civile la prestarea ser-
viciilor şi activitatea structurilor de coordonare (Comitetul Naţional şi comisii 
teritoriale). Aceasta permite acestor organizaţii să acorde victimelor traficu-
lui de fiinţe umane servicii specializate de calitate  care nu pot fi prestate din 
partea statului la o anumită etapă, precum şi să monitorizeze îndeplinirea 
obligaţiilor de către structurile statului, să protejeze drepturile şi interesele 
legale ale victimelor traficului de fiinţe umane la nivel practic. Conţinutul 
acestei legi întruneşte obligaţiile internaţionale pe care şi le-a asumat Re-
publica Moldova în acest domeniu. În acelaşi timp, analiza normelor legii în 
cadrul prezentului studiu a demonstrat un nivel înalt de abstractizare a 
normelor care se referă la drepturile victimelor traficului de fiinţe umane, 
lipsa de instrucţiuni pentru elaborarea procedurilor standard de acordare a 
asistenţei  şi legătura acestora cu procesul bugetar. Aceasta contribuie la 
apariţia barierelor administrative în realizarea şi protecţia drepturilor. Legea 
nu prevede nici o legătură între cadrul instituţional în domeniul contracarării 
traficului de fiinţe umane cu instituţiile naţionale care activează în domeniul 
promovării şi protecţiei drepturilor omului. 

Planul naţional pentru anii 2012-2013 (al cincilea după număr) cu-
prinde măsuri focusate  pe cele patru direcţii principale ale politicii stat-
ului în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, fiecărei din care 
este dedicat un capitol aparte în cadrul Planului naţional. Unul din capi-
tolele Planului naţional este axat pe soluţionarea problemelor în domeniul 

i. oBLiGAţiiLE StAtuLui În VEDEREA PRotEcţiEi Şi PRoMoVĂRii DREP-
tuRiLoR VictiMELoR tRAFicuLui DE FiinţE uMAnE 
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acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, ceea ce conform 
recomandărilor internaţionale permite realizarea abordării bazate pe drep-
turile omului. Însă majoritatea problemelor incluse în acest capitol sunt for-
mulate sau abstract (în formă de lacune) sau ca probleme de ordin orga-
nizatoric, ceea ce nu permite evaluarea implementării planului naţional din 
perspectiva  realizării drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Per-
soanele traficate nu participă la elaborarea politicii. 

Strategia SNR pentru anii 2009-2016 este orientată spre crearea 
instituţiei democratice speciale de protecţie a drepturilor victimelor traficului 
de fiinţe umane, a unui sistem de colaborare, în cadrul căruia structurile de 
stat îşi îndeplinesc obligaţiile sale de protecţie şi promovare a drepturilor 
persoanei care a devenit victima traficului de fiinţe umane, coordonând efor-
turile în cadrul parteneriatului strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi 
participanţi activi din acest domeniu. Strategia SNR se realizează cu succes, 
însă acest document nu prevede posibilitatea şi modul de contestare în ca-
zurile de lezare a drepturilor. Monitorizarea implementării acestei strategii se 
află în afara competenţei instituţiilor naţionale care se ocupă de promovarea 
şi protecţia drepturilor omului. 

1.2. Interdependenţa politicii de contracarare a traficului de fiinţe 
umane cu politica generală a statului în domeniul drepturilor omului 

Drepturile omului au tangenţă cu practic toate domeniile activităţii statale şi 
sociale, precum şi cu viaţa privată a oamenilor. Rolul primordial în protecţia 
drepturilor omului aparţine statului. Din aceste considerente cadrul norma-
tiv-juridic şi instituţional al protecţiei drepturilor omului cuprinde activitatea 
tuturor autorităţilor publice – puterii legislative, judecătoreşti şi executive. 
Activitatea multor organizaţii neguvernamentale, mijloacelor de informare 
în masă, sindicatelor, bisericilor este de asemenea legată nemijlocit de 
protecţia drepturilor omului. 

În Moldova a fost elaborat şi este pe cale de implementare al doilea Plan 
naţional în domeniul drepturilor omului (2011-2014) – un document de 
politici care reprezintă o sinteză a politicii statului de consolidare a protecţiei 
drepturilor omului în diferite domenii. Acest document permite crearea unei 
viziuni generale privind starea de fapt în domeniul protecţiei drepturilor 
omului. 

Pe lângă aceasta în Moldova sunt create instituţii naţionale care se ocupă de 
protecţia şi promovarea drepturilor omului: 

4 avocaţi parlamentari care împreună cu un aparat de deservire •	
formează Centrul pentru Drepturile Omului, activitatea cărora este 
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reglementată prin Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349–
XIII din 17 octombrie 1997;

consiliul de prevenire şi lichidare a discriminării şi de asigurare a •	
egalităţii, al cărui funcţionare este reglementată prin Legea cu privire 
la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25 mai 2012. 

Însă politica statului în domeniul protecţiei drepturilor omului nu se află în 
strânsă legătură cu politica din domeniul contracarării traficului de fiinţe 
umane. În această privinţă un interes indiscutabil îl reprezintă experienţa 
Olandei în crearea instituţiei de Raportor naţional care monitorizează şi 
evaluează implementarea politicii de stat în domeniul contracarării traficului 
de fiinţe umane, influenţa ei asupra drepturilor victimelor traficului de fiinţe 
umane, precum şi asupra situaţiei / fenomenului de trafic de fiinţe umane 
etc. Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe 
umane (cap. 4 art. 29) recomandă implementarea instituţiei de Raportor 
naţional în toate ţările.

ii. RESPEctAREA DREPtuRiLoR VictiMELoR tRAFicuLui DE FiinţE uMAnE 
În PRActicĂ. EVALuAREA SituAţiEi  

După cum s-a constatat în analiza efectuată, statul sub influenţa standarde-
lor internaţionale a înaintat cerinţe înalte faţă de protecţia drepturilor vic-
timelor traficului de fiinţe umane – un asemenea spectru de servicii gratuite 
nu este garantat pentru alte categorii de persoane social vulnerabile. Aceas-
ta face posibilă exercitarea influenţei asupra proceselor sociale, dezvoltarea 
lor în direcţia necesară. Însă posibilităţile social-economice şi spirituale ale 
societăţii contemporane încă nu permit realizarea practică a tuturor drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane, stabilite prin legislaţie. De aceea 
statutul juridic al victimelor traficului de fiinţe umane încă anticipează stat-
utul lor social.

2.1. Opinia victimelor traficului de fiinţe umane despre asistenţa 
acordată, protecţia şi respectarea drepturilor lor

Evaluarea respectării în practică a principiilor de acordare a asistenţei vic-
timelor traficului de fiinţe umane, precum şi a drepturilor victimelor traficului 
de fiinţe umane la o asistenţă gratuită constituie o sarcină dificilă. Înainte 
de toate, legislaţia nu conţine careva instrucţiuni cu privire la modul concret 
de realizare a acestor principii, precum şi după care criterii poate fi evaluată 
aplicarea lor în practică. În Lege nu se menţionează necesitatea elaborării 
standardelor minime pentru calitatea serviciilor, de aceea aceste standarde 
nu sunt elaborate şi nu este clar, în ce volum aceste servicii urmează să fie 
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prestate, şi care ar trebuie să fie rezultatul lor final. Astfel, statul a garan-
tat victimelor traficului de fiinţe umane acordarea asistenţei psihologice, şi 
aceste servicii devin din ce în ce mai solicitate în realitate. Însă acordarea 
acestor servicii către populaţia în Moldova încă nu este dezvoltată, ele se 
află în fază de formare, ca un sistem de servicii, şi statul încă nu a stabilit, 
ce minister va răspunde pentru acordarea acestei asistenţe. 

Reieşind din cele relatate, evaluarea influenţei politicii asupra drepturilor 
victimelor traficului de fiinţe umane s-a realizat prin studierea opiniilor 
victimelor. Analiza rezultatelor chestionării victimelor traficului de fiinţe 
umane a demonstrat că principiul accesului liber la justiţie în practică se 
respectă, deoarece tuturor victimelor s-a propus să se adreseze la poliţie, 
însă nu toate persoanele traficate s-au declarat de acord să facă acest lucru. 
Mai dificilă este situaţia cu respectarea principiului inevitabilităţii pedepsei 
pentru traficanţii de fiinţe umane şi a principiului asigurării securităţii 
victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi a unei atitudini 
echitabile faţă de ei. În baza datelor chestionării putem concluziona că nu 
toţi infractorii sunt pedepsiţi în modul corespunzător, şi nu întotdeauna sunt 
respectate normele etice de abordare a victimelor traficului de fiinţe umane 
în şedinţe de judecată. În rezultat aceasta duce la revictimizarea victimelor 
traficului de fiinţe umane – participanţilor la procesul penal. 

Necesită să fie perfecţionată şi activitatea în domeniul informării prezumate-
lor victime ale traficului de fiinţe umane cu privire la drepturile lor. În pr-
ezent victimele nu înţeleg întotdeauna, la ce concret ele au dreptul. Această 
informaţie urmează să fie oferită într-o formă simplă şi concretă, accesibilă 
şi pe înţelesul victimelor, majoritatea absolută a cărora au un nivel jos de 
educaţie, iar o parte şi probleme psihice. 

Tuturor persoanelor chestionate li s-a propus acces la spectrul de servicii 
prevăzut prin lege, indiferent de participarea acestora la procesul penal. Ma-
joritatea victimelor au declarat că ele sunt satisfăcute de asistenţa acordată. 
Însă serviciile acordate nu acoperă toate necesităţile beneficiarilor şi nu în-
totdeauna permit să fie asigurată (re)integrarea lor în condiţii dificile ale vieţii 
moderne. Pe lângă aceasta, în practică încă nu se reuşeşte să fie protejată 
confidenţialitatea informaţiei privind viaţa privată şi identitatea tuturor vic-
timelor traficului de fiinţe umane. 

Victimele traficului de fiinţe umane care au fost chestionate au dat un şir de 
recomandări Guvernului cu privire la măsurile care urmează să fie întreprinse 
pentru îmbunătăţirea realizării drepturilor acestor persoane în practică şi în 
general pentru eficientizarea contracarării traficului de fiinţe umane. 



1110 1110

2.2. Opinia specialiştilor 

Problemele privind respectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe um-
ane şi a principiilor de acordare a asistenţei depistate în cadrul chestionării 
victimelor traficului de fiinţe umane, au fost în continuare discutate cu 
specialiştii din diverse instituţii (de stat şi neguvernamentale). Chestionarea 
specialiştilor a confirmat că în practică există probleme privind respectarea 
drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. 

Specialiştii chestionaţi au evidenţiat următoarele probleme ce ţin de realiza-
rea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane: 

achitarea compensaţiilor victimelor traficului de fiinţe umane; •	
revictimizarea participanţilor la procesul penal; •	
cercetarea puţin efectivă a infracţiunilor; •	
calitatea joasă a serviciilor acordate de către stat; •	
rolul slab al avocatului parlamentar în soluţionarea problemelor vic-•	
timelor infracţiunilor, inclusiv şi a victimelor traficului de fiinţe umane; 
alte probleme. •	

Aceste probleme, după opinia specialiştilor, se explică în marea parte prin 
lipsa mijloacelor necesare, precum şi prin lipsa cunoştinţelor de specialitate în 
domeniul drepturilor omului, neconştientizarea faptului că respectarea drep-
turilor omului reprezintă o premisă inerentă a dezvoltării durabile a societăţii. 
Pe lângă aceasta specialiştii nu-şi închipuie clar, cum respectarea drepturilor 
omului poate fi transferată de la nivelul pur declarativ la nivelul practic, cum 
respectarea drepturilor omului poate fin integrată în activitatea cotidiană. 

Specialiştii intervievaţi au generat un şir de recomandări privind măsurile 
care urmează să fie întreprinse pentru înlăturarea problemelor depistate în 
realizarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane.

iii. RoLuL oRGAniZAţiiLoR SociEtĂţii ciViLE În MonitoRiZAREA DREP-
tuRiLoR VictiMELoR tRAFicuLui DE FiinţE uMAnE 

Monitorizarea drepturilor omului constituie un domeniu recunoscut al 
activităţii organizaţiilor neguvernamentale (ONG). Acordând asistenţă 
nemijlocită victimelor, ONG-urile dispun întotdeauna de informaţie privind 
cazurile de încălcare a drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane şi pot 
utiliza diferite strategii pentru protecţia drepturilor acestor persoane: 

a) să ceară respectarea drepturilor persoanelor concrete, adresându-se 
nemijlocit către autorităţile publice competente, către avocatul parlamentar 
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sau către instanţele de judecată, inclusiv până la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului (CEDO); 

b) să colecteze şi să sintetizeze informaţii privind cazurile de încălcare 
a drepturilor care necesită modificări sistemice (în cadrul legislativ sau 
instituţional, formarea cadrelor etc.) şi să aducă aceste informaţii direct la 
cunoştinţa Guvernului şi altor structuri de stat competente în domeniu sau 
solicitând asistenţa partenerilor interni şi externi care se bucură de autori-
tate. ONG-urile pot: 

să participe la exercitarea monitorizării externe a activităţii statului – 
în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, transmiţând 
instituţiilor de monitorizare  informaţia privind încălcarea drepturilor 
victimelor traficului de fiinţe umane şi alte neajunsuri; 

să participe la activitatea structurilor de coordonare în domeniul – 
contracarării traficului de fiinţe umane în interiorul ţării (Comitetul 
naţional, comisii teritoriale, grupuri de lucru), să elaboreze şi să 
monitorizeze politici împreună cu structurile statului în interiorul 
ţării, să facă propriile propuneri; 

să efectueze studii independente şi să elaboreze recomandări pentru – 
politica Guvernului. 

În prezent ONG-urile din Republica Moldova au acumulat o anumită 
experienţă, în ceea ce priveşte participarea lor la exercitarea monitorizării 
externe a politicii statului în domeniul contracarării traficului de fiinţe um-
ane, inclusiv la întocmirea raportului alternativ pentru Comitetul CEDAW. 
Pe lângă aceasta, ONG-urile se implică activ în activitatea Comitetului 
naţional şi a grupurilor de lucru create de către Secretariatul permanent, 
ceea ce face posibilă participarea directă la elaborarea politicii în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane şi monitorizarea implementării ei. 
Centrul Internaţional „La Strada”, ONG activ în domeniul contracarării tra-
ficului de fiinţe umane are  deja o anumită experienţă, în ceea ce priveşte 
efectuarea evaluării independente a politicii cu eforturi proprii. Totodată ro-
lul firesc al ONG-urilor de „câine de pază” a democraţiei din ţările dezvoltate, 
încă nu este prea dezvoltat în domeniul contracarării traficului de fiinţe um-
ane în Republica Moldova. 

Pentru a elucida cauzele acestei situaţii, în cadrul prezentului studiu specialiştii 
din cadrul structurilor statale şi neguvernamentale au fost chemaţi să 
răspundă la unele întrebări privind rolul ONG-urilor. S-a constatat că opiniile 
lor privind această întrebare nu coincid. 

Specialiştii din cadrul structurilor de stat au menţionat că ei cunosc despre 
rolul ONG-urilor într-un stat democratic, însă consideră că în Moldova încă 
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nu sunt create condiţii pentru realizarea acestui rol. Din aceste considerente 
ONG-urile trebuie: 

să nu critice aspru activitatea structurilor de stat, ci să urmărească – 
scopul comun – îmbunătăţirea situaţiei în domeniul protecţiei 
drepturilor omului; 
să propună soluţii (preferabil sistemice), şi să nu critice statul care – 
şi aşa are multe probleme; 
să nu să se grăbească cu adresări la CEDO, deoarece aceasta duce la – 
refluxul inclusiv şi al mijloacelor statului, prevăzute pentru protecţia 
socială, ci să folosească toate posibilităţile pentru soluţionarea 
problemei în interiorul ţării. 

Specialiştii organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamentale au 
menţionat că ei cunosc despre dificultăţile statului şi înţeleg că unele drepturi 
ale victimelor traficului de fiinţe umane pot fi exercitate numai cu timpul, când 
statul va dispune de mijloacele necesare. Anume din aceste motive ONG-urile 
încă nu recurg la exercitarea rolului de „câine de pază”, ci preferă să colabor-
eze cu structurile statului pentru soluţionarea problemelor victimelor traficului 
de fiinţe umane şi la crearea condiţiilor necesare pentru exercitarea drep-
turilor omului. În acelaşi timp ele ar vrea să ocupe o poziţie mai principială, 
în ceea ce priveşte protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, 
însă pentru aceasta drepturile victimelor traficului de fiinţe umane trebuie să 
fie formulate în actele normativ-juridice astfel încât încălcarea lor să poată fi 
contestată pe cale judiciară. ONG-urile consideră de asemenea că ele trebuie 
să fie mereu constructive şi să propună soluţii pentru problemele existente, 
obiectivul lor fiind atragerea atenţiei societăţii la cazurile de inechitate şi să 
stimuleze statul să înlăture asemenea cazuri.

concLuZii Şi REcoMAnDĂRi GEnERALE 

Raportul se încheie cu concluzii şi recomandări generale cu privire la 
soluţionarea problemelor, care sintetizează concluziile şi recomandările făcute 
în fiecare capitol al prezentului raport. Recomandările includ opinia nu numai 
a autorului prezentului raport, dar şi recomandările victimelor traficului de 
fiinţe umane, precum şi cele ale specialiştilor din cadrul diferitor organizaţii, 
chestionaţi în cadrul prezentului studiu. Măsurile propuse sunt orientate 
spre consolidarea abordării din perspectiva drepturilor omului la elaborarea 
şi realizarea politicii statului în domeniul contracarării traficului de fiinţe um-
ane, asigurarea influenţei pozitive a acestei politici asupra protecţiei drep-
turilor şi intereselor legale ale victimelor traficului de fiinţe umane şi sporirea 
eficienţei măsurilor adoptate. Realizarea acestor recomandări va contribui 
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LiStA ABREViERiLoR

CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului   

Comitetul naţional – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane 

Plan naţional – Plan naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane 

ONG – Organizaţie nonguvernamentală  

SNR – Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
traficului de fiinţe umane 

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite 

Secretariat permanent – Secretariat permanent al Comitetului naţional  
pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

Contracararea traficului de fiinţe umane – prevenirea, combaterea tra-
ficului de fiinţe umane şi acordarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe 
umane  

RM – Republica Moldova 

Comisii teritoriale – comisii teritoriale pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane  

la integrarea politicilor statului în domeniul drepturilor omului şi în dome-
niul contracarării traficului de fiinţe umane, şi va asigura dezvoltarea stabilă 
a eforturilor Guvernului în acest domeniu. Recomandările sunt prevăzute 
pentru Secretariatul permanent, conducerea ţării, precum şi pentru toate 
organizaţiile – participante la contracararea traficului de fiinţe umane în Re-
publica Moldova. 





PRefAŢă
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PREFAţĂ

Traficul de fiinţe umane continuă să rămână în prezent o problemă pentru 
Republica Moldova. În pofida măsurilor care se adoptă la nivel de ţară, fenom-
enul traficului de fiinţe umane nu a încetat să existe. În anul 2012 în Moldova 
au fost înregistrate 151 de infracţiuni în domeniul traficului de fiinţe umane 
(art. 165 Codul Penal al Republicii Moldova) şi 20 de infracţiuni în domeniul 
traficului de copii (art. 206 Codul Penal al RM).1 Numărul total al victimelor 
conform datelor Ministerului Afacerilor Interne a constituit 290 de persoane. 
O provocare serioasă pentru combaterea traficului de fiinţe umane reprezintă 
varietatea ţărilor de destinaţie şi a rutelor traficului de fiinţe umane, precum şi 
a formelor de exploatare. Femeile din Moldova sunt supuse exploatării sexuale 
în Turcia, Rusia, Liban, Emiratele Arabe Unite, „Republica Turcă a Ciprului de 
Nord”, Grecia, Spania şi alte ţări.2 Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncitorilor migranţi  este răspândit în special în Rusia şi Ucraina în sectorul 
construcţiilor, agriculturii şi în domeniul serviciilor. În anul 2012 pentru prima 
dată numărul de victime ale traficului de fiinţe umane, care au suferit în urma 
exploatării prin muncă (126) s-a egalat cu numărul de victime ale exploatării 
sexuale (126).3 În anul 2012 s-a înregistrat intensificarea traficului de fiinţe 
umane în scopul cerşetoriei forţate.4 Diferenţa în nivelul de trai între capitală 
şi localităţile rurale dă naştere la traficul intern de fiinţe umane în Moldova. 

Traficul de fiinţe umane încalcă drepturile fundamentale ale omului: dreptul 
la viaţă, la egalitate, demnitate şi securitate; dreptul la libera circulaţie; 
dreptul să nu fii supus la muncă forţată, sclavie sau înrobire; dreptul să fii 
recunoscut om, înainte de toate. Restabilirea drepturilor încălcate ale vic-
timelor traficului de fiinţe umane constituie unul din obiectivele principale ale 
politicii în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în Republica Mol-
dova, care a aderat la convenţiile internaţionale de bază în acest domeniu şi 
şi-a ales calea constituirii unui stat de drept şi calea Integrării Europe. iden-
tificarea şi/sau perfecţionarea mecanismelor de asigurare a implementării 
efeciente a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale  potrivit cadrului 
normativ naţional, regional şi internaţional se referă la măsurile prioritare ale 
întregii activităţi a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-2014.5

1 Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2012, 
Secretariatul permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, 
Chişinău 2013, pag. 10; http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=30&t=/Rapoarte/Nationale/

2 Ibidem, pag. 13. 

3 Ibidem, pag. 13.

4 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2013, p.265.
    
5 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Demo-
craţie, Bunăstare” 2011 – 2014, pag.9; http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=3350&idc=445
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Republica Moldova a recunoscut existenţa problemei traficului de fiinţe um-
ane şi a început să lupte contra acestui fenomen începând cu anul 2001.6 
Ţara noastră a ratificat actele internaţionale cele mai importante în acest 
domeniu şi a elaborat sub influenţa lor propria politică care necesită a fi 
permanent motorizată, periodic evaluată şi ajustată. Monitorizarea şi eval-
uarea politicii Republicii Moldova în domeniul menţionat se efectuează de 
organizaţii diferite, în scopuri diferite şi cu periodicitatea diferită, atât în 
scopuri interne – discutarea rezultatelor politicii în interiorul ţării, cât şi în 
scopuri externe – în vederea monitorizării executării obligaţiilor în conformi-
tate cu acordurile internaţionale. Astfel, monitorizarea şi evaluarea internă 
se efectuează în special de către structurile statale ale Republicii Moldova 
– Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea trafi-
cului de fiinţe umane, creat pe lângă Cancelaria de stat a Republicii Moldova 
(în continuare – Secretariat permanent) şi Ministerul Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei. Monitorizarea şi evaluarea externă sunt efectuate de către 
organizaţiile interguvernamentale (subdiviziunile structurale ale OSCE şi 
ONU), structurile special create în cadrul acordurilor internaţionale (grupul 
de experţi GRETA, creat în conformitate cu Convenţia Consiliului Europei 
privind combaterea traficului de fiinţe umane) şi Guvernele altor ţări (Raport 
anual al Departamentului SUA pentru Congresul SUA). 

Politica desfăşurată nu trebuie să lezeze drepturile şi interesele legitime ale 
victimelor traficului de fiinţe umane, de aceea este important să fie asigurată 
monitorizarea şi evaluarea influenţei politicii statului şi să fie protejate per-
soanele traficate de efecte neaşteptate şi nedorite ale politicii. Această ac-
tivitate face parte din unul din domeniile recunoscute ale activităţii societăţii 
civile. Însă până în prezent organizaţiile neguvernamentale care activează în 
domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în Moldova, nu au desfăşurat 
asemenea studii. Prezentul studiu reprezintă prima încercare de a evalua 
eficacitatea politicii statului din punct de vedere a influenţei ei asupra drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane în ţara noastră. 

Centrul Internaţional „La Strada” a planificat desfăşurarea prezentului stu-
diu, deoarece climatul politic în ţară – conştientizarea necesităţii desfăşurării 
reformelor în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor omului, disponibil-
itatea de a colabora cu societatea civilă – creează premise favorabile pentru 
promovarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului de fiinţe um-
ane. Pe lângă aceasta, realizarea prezentului studiu în domeniul drepturilor 
omului este strâns legată de alte direcţii ale activităţii organizaţiei noastre 
6 Primul document în acest domeniu – Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 
09.11.2001 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138, art. 1274).
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– asistenţa directă acordată victimelor traficului de fiinţe umane şi promo-
varea intereselor lor. Lucrând nemijlocit cu victimele traficului de fiinţe um-
ane, noi avem posibilitatea de a le implica în desfăşurarea studiilor, de a 
depista problemele existente în domeniul exercitării drepturilor lor, pentru a 
utiliza ulterior informaţia obţinută la elaborarea politicii statului în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane. 

Colaborarea strânsă a Centrului Internaţional „La Strada” cu Secretariatul 
permanent (din momentul creării acestei autorităţi pe lângă Guvern în anul 
2011) deschide perspective bune pentru utilizarea de mai departe a rezul-
tatelor studiului la elaborarea Planului naţional de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane pentru anul 2014 şi pentru următoarea perioadă 
de planificare. Noi sperăm că concluziile şi recomandările făcute în cadrul 
studiului vor permite elaborarea unor abordări noi, progresiste faţă de plani-
ficarea politicii în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, orientate 
spre soluţionarea problemelor identificate. 

Noi mizăm, de asemenea, că experienţa noastră în realizarea unor ase-
menea studii va permite să punem temelia pentru dezvoltarea de mai de-
parte a procesului de evaluare independentă a politicii statului în dome-
niul contracarării traficului de fiinţe umane din partea altor organizaţii ale 
societăţii civile din Republica Moldova. 
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MuLţuMiRi

Centrul Internaţional „La Strada” exprimă sinceră recunoştinţă pentru 
asistenţa acordată şi susţinerea la realizarea studiului următorilor specialişti 
din cadrul organizaţiilor de stat, neguvernamentale şi interguvernamentale, 
care au acordat sprijinul la realizarea prezentului studiu: 

ecaterina Berejan,•	  Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă 
externă a Cancelariei de Stat, Secretariatul permanent al Comitetului 
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane; 

evghenii Golosceapov•	 , UNDP;

Viorel Ciobanu•	 , Procuratura Generală; 

Anna Revenco•	 ,  Centrul pentru combaterea traficului de fiinţe umane, 
Ministerul Afacerilor Interne;

Iurii Podarilov,•	  Centrul pentru combaterea traficului de fiinţe umane, 
Ministerul Afacerilor Interne;

Lilia Pascal•	 , Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

Lidia Gorceag•	 , Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (or. Chişinău), Minis-
terul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

Andrei Liutenco•	 , Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misi-
unea în Republica Moldova;

Angelina Zaporojan-Pîrgari•	 , Centrul de Drept al Femeilor, ONG; 

Laurenţia filipschi•	 , Reprezentanţa Winrock în Republica Moldova 
(Winrock Moldova), ONG;

Natalia Bayram, C•	 entrul Internaţional „La Strada” (Moldova);

Svetlana Chintea, •	 Centrul Internaţional „La Strada” (Moldova).





MeTODOLOGIA STUDIULUI
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MEtoDoLoGiA StuDiuLui

Scopuri şi obiective 

Prezentul studiu a fost desfăşurat în următoarele scopuri:
studierea principalelor aspecte ale activităţii statului şi a societăţii •	
civile în domeniul respectării şi protecţiei drepturilor victimelor trafi-
cului de fiinţe umane; 

conceptualizarea noţiunii de „abordare bazată pe drepturile omului” •	
şi a mijloacelor implementării ei în documentele de politici din dome-
niul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova; 

susţinerea eforturilor statului în realizarea reformelor, elaborarea pro-•	
punerilor pentru conducerea ţării, Secretariatul permanent, Comitetul 
naţional şi organizaţiile participante la combaterea traficului de fiinţe 
umane în vederea îmbunătăţirii managementului politicii statului în 
acest domeniu şi în domeniul protecţiei drepturilor omului; 

asigurarea platformei pentru desfăşurarea discuţiilor cu organizaţiile •	
societăţii civile şi pentru elaborarea unei platforme / viziuni co-
mune privind dezvoltarea de mai departe a procesului de evaluare 
independentă din partea organizaţiilor societăţii civile a politicii statu-
lui din punct de vedere a influenţei ei asupra drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane. 

Reieşind din scopurile studiului, este planificată realizarea următoarelor 
obiective:

studierea recomandărilor internaţionale existente privind elaborarea şi 1) 
conţinutul documentelor de politici ale statului în domeniul combaterii 
traficului de fiinţe umane, ţinând cont de concepţia drepturilor 
omului; 

de stabilit în ce măsură unele documente de politici ale Republicii 2) 
Moldova în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane corespund 
obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova şi recomandărilor 
internaţionale, în ceea ce priveşte protecţia drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane; 

studierea interdependenţei între combaterea traficului de fiinţe umane 3) 
şi politica generală a statului în domeniul drepturilor omului; 

de studiat, cum se respectă în realitate drepturile victimelor traficului 4) 
de fiinţe umane, garantate prin legislaţie, cum victimele traficului de 
fiinţe umane evaluează influenţa politicii statului asupra drepturilor 
lor, cu ce probleme se confruntă ele la realizarea drepturilor lor, ce 
recomandă ele pentru îmbunătăţirea politicii; 
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de studiat cadrul normativ al mecanismului social-juridic, creat în 5) 
Republica Moldova în vederea garantării respectării drepturilor omului 
pe cale extrajudiciară şi măsurile planificate pentru reformarea acestui 
mecanism; 

de depistat ce premise sunt necesare pentru consolidarea activităţii 6) 
de apărare juridică în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 
în ceea ce priveşte colectarea datelor privind cazuri concrete de 
încălcare a drepturilor victimelor; 

de elaborat propunerile privind îmbunătăţirea politicii în domeniul 7) 
combaterii traficului de fiinţe umane. 

Metode de cercetare 

În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor studiului se vor aplica următoarele 
metode de colectare şi prelucrare a datelor: 

analiza recomandărilor internaţionale existente şi a literaturii a) 
ştiinţifice cu privire la implementarea abordării bazate pe respectarea 
drepturilor omului în cadrul politicii de contracarare a traficului de 
fiinţe umane; 

analiza documentelor de politici ale Republicii Moldova în vederea b) 
stabilirii conformităţii lor cu standardele internaţionale/europene şi 
recomandările în privinţa protecţiei drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane; 

analiza mecanismelor existente de protecţie a drepturilor omului pe c) 
cale extrajudiciară (analiza cadrului legislativ şi analiza secundară a 
rapoartelor privind studiile efectuate); 

chestionarea victimelor traficului de fiinţe umane – beneficiari ai d) 
programelor de asistenţă (15 persoane); 

Chestionarea specialiştilor – experţii în domeniul problemelor care e) 
ţin de traficul de fiinţe umane şi/sau protecţia drepturilor omului, 
fiind persoane care acordă asistenţă nemijlocită victimelor traficului 
de fiinţe umane şi/sau altor beneficiari ai asistenţei sociale, şi care 
participă la elaborarea politicii statului în domeniul combaterii traficului 
de fiinţe umane şi/sau în domeniul protecţiei drepturilor omului (15 
persoane); 

interpretarea şi sintetizarea informaţiilor obţinute; f) 

elaborarea concluziilor şi recomandărilor de către autor. g) 

Chestionarea victimelor traficului de fiinţe umane s-a desfăşurat în formă 
de interviu structurat. Această activitate s-a realizat în mai-iunie 2013. 
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Este important de menţionat că această etapă s-a desfăşurat până la ches-
tionarea specialiştilor-experţi, pentru a acumula informaţii cu privire la re-
spectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane şi pentru a putea 
pune întrebări necesare specialiştilor. Chestionarea s-a desfăşurat cu uti-
lizarea unui chestionar standard compus din 18 întrebări. Toate detaliile 
răspunsurilor primite au fost precizate cu minuţiozitate. 

Chestionarea specialiştilor-experţi s-a efectuat în formă de convorbiri indi-
viduale – interviuri semi-structurate. Lacunele în informaţiile apărute după 
desfăşurarea convorbirilor individuale s-au completat prin metoda intervi-
urilor telefonice. 

Pe lângă aceasta, în raport s-a folosit informaţia privind fenomenul traficului 
de fiinţe umane, acumulată în baza de date a Centrului Internaţional „La 
Strada” în procesul identificării cazurilor de trafic de fiinţe umane şi acordării 
asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane. 

Este necesar de menţionat că la elaborarea metodologiei prezentului studiu 
a fost folosit un îndrumar special destinat organizaţiilor societăţii civile im-
plicate în realizarea evaluării politicii statului în domeniul traficului de fiinţe 
umane. Acest îndrumar a fost elaborat în anul 2010 cu susţinerea unui şir 
de organizaţii neguvernamentale (Aim for human rights/the Netherlands, La 
Strada Czech Republic, La Strada International and SCOT-PEP/UK) şi apoi 
testat în unele ţări europene.7

Limitările studiului 

Limitările studiului sunt legate de concentrarea pe problemele integrării 
concepţiei drepturilor omului în cadrul politicii de contracarare a traficului 
de fiinţe umane şi pe evaluarea tendinţelor generale în dezvoltarea politicii 
acestui domeniu. În cadrul prezentului studiu nu a fost planificată colect-
area bazei probatorii privind cazuri concrete de încălcare a drepturilor vic-
timelor traficului de fiinţe umane, pentru prezentarea lor ulterioară în cadrul 
mecanismelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului. Ţinând cont 
de particularităţile situaţiei actuale în Moldova – conştientizarea de către 
conducerea ţării a necesităţii îmbunătăţirii situaţiei în domeniul drepturilor 
omului, precum şi disponibilitatea de a colabora cu societatea civilă la re-
alizarea reformelor, se planifică de a discuta concluziile prezentului studiu 
în interiorul ţării cu reprezentanţii organizaţiilor – participante active la con-
tracararea traficului de fiinţe umane în Moldova şi de a recomanda imple-
mentarea lor. 

7 Aim for human rights (the Netherlands), Marian Wijers, Lin Chew. The Right Guide. A tool to assess 
the human rights impact and anti-trafficking laws and policies, 2010. 
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Este de asemenea necesar de menţionat că prezentul studiu este orientat în 
special spre drepturile şi problemele adulţilor - victime ale traficului de fiinţe 
umane, şi mai puţină atenţie s-a atras copiilor care au suferit în urma trafi-
cului de fiinţe umane. Pe lângă aceasta, la realizarea prezentului studiu s-a 
aplicat în special metoda analizei calitative a informaţiei şi nu ne-am propus 
drept obiectiv, evaluarea cantitativă a informaţiei colectate. 

Limitări legate de aspecte etice sunt condiţionate de participarea vic-
timelor traficului de fiinţe umane la studiul realizat. Pentru ca informaţiile 
colectate să nu dăuneze victimelor traficului de fiinţe umane, chestionarea 
a fost desfăşurată de un membru al grupului de cercetare, care dispune de 
experienţă, în ceea ce priveşte lucrul cu victimele traficului de fiinţe umane 
şi desfăşurarea delicată a unor asemenea chestionări. În cadrul chestionării 
s-au utilizat „Recomandările privind aspectele etice şi întrebările securităţii 
în realizarea convorbirilor cu femeile – victime ale traficului de fiinţe umane” 
elaborate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Toate datele personale colec-
tate în scopurile prezentului studiu au fost depersonalizate la prelucrarea lor. 
Concluziile şi recomandările din prezentul studiu au fost discutate în preal-
abil cu experţii din domeniu şi au fost corectate, ţinând cont de observaţiile 
şi propunerile lor. 





I
OBLIGAŢIILe STATULUI 

îN VeDeReA PROTeCŢIeI şI PROMOVăRII 
DRePTURILOR VICTIMeLOR TRAfICULUI 

De fIINŢe UMANe
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i
OBLIGAŢIILe STATULUI îN VeDeReA PROTeCŢIeI 
şI PROMOVăRII DRePTURILOR VICTIMeLOR 
TRAfICULUI De fIINŢe UMANe

1.1. Implementarea concepţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în politica de contracarare a traficului de 
fiinţe umane

În ultimii zece ani Republica Moldova a ratificat cele mai importante acte 
internaţionale în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane: 

Convenţia ONU•	  împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 
20008 şi Protocolul adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedep-
sirea traficului de fiinţe umane, în special al femeilor şi copiilor,9 şi

Convenţia Consiliului europei•	  privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane din 2005.10

Aceste acte internaţionale au servit drept bază pentru crearea în Moldova a 
propriului cadru legislativ şi normativ dezvoltat al politicii în acest domeniu 
care a consfinţit obligaţiile statului în domeniul protecţiei şi promovării drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane. 

Cadrul normativ-juridic special elaborat în Moldova pentru combaterea  
fenomenului traficului de fiinţe umane, include:

legislaţia penală (articole speciale din Codul Penal);•	 11

acte speciale legislative şi normative în domeniul combaterii traficului •	
de fiinţe umane (legea, planul naţional, strategia care se concentrează 
asupra întrebărilor privind îmbunătăţirea asistenţei pentru victimele 
traficului de fiinţe umane, regulamente / proceduri standard de acord-
are a asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane).

Normele care se referă la drepturile victimelor traficului de fiinţe umane se 
conţin în actele legislative şi normative speciale. 

8 Legea Republicii Moldova nr. 15-XV din 17 februarie 2005 „Pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate”. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  
2005, nr. 36-38, art. 122). 

9 Legea Republicii Moldova nr. 17-XV din 17 februarie 2005  „Pentru ratificarea Protocolului privind 
prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adi’ional 
la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate”. (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova,  2005, nr. 36-38, art. 126). 

10 Legea Republicii Moldova nr. 67-XVI din 30 martie 2006 „Pentru ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei privind combaterea traficului de fiinţe umane”,  2006, nr. 66-69, art. 277). 

11 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985–XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2002,  nr. 128-129,  art. 1012).
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Legea specială 

Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
nr. 241-XVI din 20 octombrie 200512 a creat bazele politicii statului în acest 
domeniu. Legea a definit noţiuni principale, a stabilit structura instituţională 
a sistemului de contracarare a traficului de fiinţe umane, modul de acordare 
a asistenţei victimelor etc. Concepţia drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului este integrată în textul acestei legi în formă de principii de 
combatere a traficului de fiinţe umane, garanţii pentru victimele traficului 
de fiinţe umane şi obligaţii ale organizaţiilor competente. Pe lângă aceas-
ta, legea prevede crearea unor condiţii organizatorice pentru monitorizarea 
executării obligaţiilor de către organizaţiile competente. 

Astfel, conform articolului 4 al legii susmenţionate principiile combaterii 
traficului de fiinţe umane includ: 

a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
b) declararea traficului de fiinţe umane ca fiind o infracţiune ce atentează 

la drepturile fundamentale ale omului, la demnitatea, libertatea şi integri-
tatea  fiinţei umane;

c) inevitabilitatea pedepsei pentru traficanţii de fiinţe umane; 
d) legalitatea;
e) accesul liber la justiţie;
f) siguranţa victimelor traficului de fiinţe umane, atitudinea echitabilă faţă 

de ele;
g) utilizarea complexă a măsurilor de profilaxie: juridice, politice, social-

economice şi informaţionale;
h) parteneriatul social, colaborarea autorităţilor administraţiei publice cu 

organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale, cu alţi reprezentanţi 
ai societăţii civile; 

i) proporţionalitatea între respectarea drepturilor fundamentale ale vic-
timelor traficului de fiinţe umane şi condiţiile de urmărire penală, astfel încât 
să nu fie aduse prejudicii drepturilor părţii apărării;

j) abordarea egală a tuturor formelor şi tipurilor de trafic naţional sau 
transnaţional de fiinţe umane, legat sau nu de crima organizată etc.;

k) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile 
competente ale altor state, cu organizaţii internaţionale în vederea realizării 
obiectivelor de combatere a traficului de fiinţe umane.

12 Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 241 –XVI din 20 octombrie 
2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812).
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Principiile de bază enumerate completează principiile combaterii traficului 
de copii (art. 26) – respectarea drepturilor copilului etc. Pe lângă aceasta, 
la aceste principii pot fi raportate şi normele art. 5 privind neadmiterea 
discriminării la executarea acestei legi, inclusiv şi regulamente privind drep-
turile victimelor traficului de fiinţe umane, care urmează să fie asigurate fără 
discriminare după sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau altele, origine 
socială sau naţională, cetăţenie, apartenenţă la minorităţile etnice etc. 

Suplimentar, această lege a statuat un şir de garanţii sau obligaţii pozitive 
ale statului privind respectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe 
umane. Conform capitolului III al legii, persoanele recunoscute în calitate 
de victime ale traficului de fiinţe umane, au dreptul la asistenţă gratuită şi 
la următoarele servicii: 

contribuire la repatriere, inclusiv în caz de necesitate – la perfectarea a) 
actelor de călătorie; 
plasament temporar în centre specializate; b) 
asistenţă medicală gratuită; c) 
asistenţă psihologică, juridică şi materială; d) 
servicii gratuite privind orientarea şi formarea profesională; e) 
consultanţă şi asistenţă în organizarea activităţii antreprenoriale; f) 
asistenţăg)  la angajarea în câmpul muncii şi la obţinerea unei locuinţe. 

Conform art. 20 al legii susmenţionate, persoanele prezumate a fi victime 
ale traficului de fiinţe umane, adică persoanele care se prezumă că au suferit 
în urma traficului de fiinţe umane, au dreptul să beneficieze de pachetul 
minim de asistenţă socială şi medicală. Însă, această lege nu precizează, ce 
se subînţelege prin pachetul minim de asistenţă, ce servicii concrete include 
acest pachet. 

Art. 20  al legii susmenţionate a statuat că victimele traficului de fiinţe um-
ane urmează să fie informate despre drepturile lor. Acest lucru trebuie să 
fie făcut de către specialiştii diferitor organizaţii, care contactează cu vic-
timele prezumate. Totodată, acordarea asistenţei şi a serviciilor nu poate 
fi condiţionată de participarea la procesul penal, legată cu urmărirea 
penală a traficanţilor de fiinţe umane. În acelaşi timp, victimele traficului de 
fiinţe umane care participă la procesul penal, conform art.23 beneficiază de 
drepturi suplimentare – măsuri speciale de protecţie, prevăzute de legislaţia  
pentru participanţii la procesul penal, precum şi la compensarea daunelor 
cauzate. Legea garantează protecţia informaţiei confidenţiale privind 
viaţa privată şi identitatea victimelor traficului de fiinţe umane (art. 21). 

Legea (cap. IV) prevede de asemenea drepturile speciale ale victimelor tra-
ficului de fiinţe umane. Copiilor (persoane care nu au atins vârsta de 18 
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ani) care au suferit în urma traficului de fiinţe umane li se asigură dreptul la 
frecventarea instituţiilor de învăţământ de stat, iar în caz de necesitate se 
numeşte un tutore sau un curator etc. 

Legea a stabilit că organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale pot acor-
da asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane (art. 12), ceea ce contribuie 
la completarea serviciilor  oferite din partea statului victimelor traficului de 
fiinţe umane şi  la îmbunătăţirea calităţii acestor servicii. 

Analiza normelor legii a demonstrat că în general normele ei care se referă la 
garanţiile pentru victimele traficului de fiinţe umane, corespund obligaţiilor 
internaţionale ale Republicii Moldova. În pofida faptului că legea a fost 
adoptată în anul 2005, adică până la ratificarea de către Republica Moldova 
a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, care a avut loc în anul 2006, conţinutul ei în general corespunde 
prevederilor din această convenţie.  Acest lucru se explică prin faptul că 
proiectul de lege a fost elaborat cu susţinerea organizaţiilor internaţionale, 
fiind supus unei expertize juridice internaţionale. Importanţa incorporării 
conceptului drepturilor omului în politica de contracarare a traficului de fiinţe 
umane a fost evidenţiată de nenumărate ori la nivel internaţional cu mult 
timp înainte de adoptarea convenţiei susmenţionate. 

Totodată, este necesar de menţionat că principiile acordării asistenţei, garanţiile 
şi drepturile victimelor traficului de fiinţe umane sunt dispersate prin tot textul 
legii. Pentru aplicarea practică aţa o formulare este foarte incomodă şi ar fi util 
de elaborat o listă concretă de drepturi ale victimelor traficului de fiinţe umane 
(adulţi şi copii) garantate de stat. Un asemenea document a fost elaborat în 
anul 2013 de către Comisia Europeană în baza legislaţiei Uniunii Europei13 cu 
recomandarea pentru toate ţările membre ale Uniunii Europene de a elabo-
ra documente analogice în baza legislaţiei naţionale a fiecărei ţări. Pe lângă 
aceasta, se recomandă extinderea acestei liste, deoarece legislaţia Uniunii 
Europene conţine numai standarde generale minime.14 În acest context este 
important de menţionat că în documentele internaţionale drepturile victimelor 
traficului de fiinţe umane sunt descrise foarte abstract. La transformarea lor la 
nivel naţional ele urmează să dobândească o formă concretă şi să fie legate de 
procesul bugetar / mobilizarea mijloacelor necesare. Drepturile trebuie să fie 
formulate astfel, încât ele să poată fi apărate, inclusiv pe cale judiciară. Dacă 
în textul legii lipseşte formularea exactă privind volumul drepturilor, atunci ea 
trebuie să conţină o sarcină exactă pentru Guvernul sau pentru un minister de 
profil cu privire la elaborarea actului normativ necesar / procedurii necesare, 
13 The EU rights of victims of trafficking in human beings. European Union, 2013. 

14 Ibidem , pag. 2.
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ţinând cont de resursele de care dispune statul necesare pentru realizarea 
acestor drepturi. Cu părere de rău, în textul legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 
2005 lipseşte formularea exactă privind volumul drepturilor victimelor trafi-
cului de fiinţe umane. De exemplu, dreptul menţionat al victimei traficului de 
fiinţe umane la asistenţă medicală gratuită şi lipsa în textul legii a normelor 
care să prevadă pentru Guvern sau Ministerul Sănătăţii sarcina de a elabora 
mecanismul de implementare/procedura, duce la aceea că în realitate vic-
timele traficului de fiinţe umane nu pot obţine în mod gratuit poliţa de asigu-
rare medicală. Specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii menţionează faptul 
că victimele traficului de fiinţe umane au dreptul doar la o consultaţie gratuită 
a medicului de familie, iar celelalte probleme urmează să fie soluţionate de 
autorităţile publice locale. Autorităţile publice locale invocă lipsa de mijloace 
şi referă la Ministerul Sănătăţii. În ceea ce priveşte asistenţa psihologică, aici 
în general nu este clar care minister răspunde de acordarea acesteia. Ast-
fel, formularea abstractă a drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane în 
textul legii duce la apariţia barierelor administrative în realizarea drepturilor 
lor – dreptul rămâne „suspendat în aer” şi nu trece de la nivelul conceptual 
la nivelul practic. Acesta este dificil de realizat şi greu de contestat inacţiunea 
autorităţii publice pe cale administrativă sau judiciară. În condiţiile lipsei pro-
cedurilor standard nu este clar, care este obligaţia statului de a oferi servicii 
unei persoane concrete şi cine răspunde pentru alocarea mijloacelor necesare 
şi pentru acordarea asistenţei. 

Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 a statuat de asemenea lista 
autorităţilor publice împuternicite cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combat-
erii traficului de fiinţe umane, şi a stabilit obligaţiile fiecărei autorităţi (art. 
10). Pe lângă aceasta, legea a obligat aceste autorităţi să desfăşoare activi-
tatea în acest domeniu în strânsă colaborare cu organizaţiile societăţii civile 
şi organizaţiile internaţionale (art. 6 şi 12) care sunt în drept să desfăşoare 
toate genurile de activitate în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane, 
identificării victimelor şi acordării asistenţei necesare acestei categorii de per-
soane. Aceasta permite organizaţiilor societăţii civile să completeze asistenţa 
acordată din partea statului sau să complementeze nişe / lacune în prestarea 
serviciilor care nu se oferă de către stat. 

În vederea dezvoltării coordonării activităţii comune în acest domeniu le-
gea a recunoscut necesitatea creării organelor consultative: 

a) pe lângă Guvern – Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane (art. 8);

b) pe lângă autorităţile publice locale în raioane, municipii şi unitatea 
teritorială autonomă Gagauzia – comisii teritoriale pentru combaterea trafi-
cului de fiinţe umane (art. 9). 
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În componenţa organelor consultative, conform legii, se includ de ase-
menea reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale. 
Aceasta creează condiţii pentru exercitarea unei asemenea funcţii impor-
tante a organizaţiilor societăţii civile, cea a mecanismului de monitorizare. 
Participarea în organele consultative face posibilă monitorizarea executării 
obligaţiilor structurilor de stat în domeniul contracarării traficului de fiinţe 
umane, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale victimelor traficului 
de fiinţe umane în practică. 

Este necesar de menţionat că în condiţiile transformărilor democratice ce au 
loc în ţară coordonarea trebuie să devină un stil nou al administrării. Acest 
stil de administrare este bazat pe combinaţia centralizării şi descentralizării, 
controlului şi libertăţii acţiunilor, ceea ce face posibilă administrarea cu 
succes în condiţii moderne, permite „… să ieşim din limitele modelului 
tradiţional al conducerii administrativ de comandă”.15 Suplimentar, coor-
donarea permite sporirea motivării persoanelor, creativitatea, interesul faţă 
de rezultate muncii comune. Coordonarea presupune elaborarea scopurilor 
şi standardelor comune ale activităţii, crearea unui sistem de comunicaţii 
între diferite organizaţii (în acest caz – organizaţii statale şi neguverna-
mentale – participante la contracararea traficului de fiinţe umane). Însă, 
în pofida la crearea multor structuri de coordonare pe lângă autorităţile 
publice, studierea profundă a noţiunii de coordonare încă nu şi-a găsit re-
flectarea în legislaţia Republicii Moldova. În prezent majoritatea specialiştilor 
interpretează această noţiune  pur şi simplu ca o coordonare a acţiunilor prin 
schimb de informaţii, fără a înţelege că dezvoltarea coordonării nu doar ajută 
la realizarea acţiunilor coordonate, dar şi are o importanţă majoră pentru 
democratizarea proceselor sociale, ceea ce la rândul său asigură protecţia 
drepturilor omului şi în final – dezvoltarea ţării. Totodată, legea nu a stabilit 
rolul instituţiilor naţionale care se ocupă de promovarea şi protecţia drep-
turilor omului (avocat parlamentar16/Ombudsman etc.) în cadrul structurilor 
de coordonare, dar şi la general – în depăşirea încălcărilor grave ale drep-
turilor omului, cum ar fi traficul de fiinţe umane în ţara noastră. 

Planul naţional

Articolul 7 din Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 a obligat Guvernul 
să elaboreze periodic şi pentru un termen determinat planurile naţionale de 
acţiuni privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (în con-

15 Thomas. W.Malone “The Future of Work”, Harvard Business School Press Boston, Massachusetts, 
2004.

16 În Republica Moldova în calitate de Ombudsman este avocatul parlamentar, deoarece numirea lui 
în funcţie se efectuează prin Hotărârea Parlamentului. 
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tinuare – Plan naţional). Primul Plan naţional a fost elaborat în anul 2001. În 
prezent în ţară se realizează cel de-al cincilea Plan naţional pentru anii 
2012-2013.17 Acest document de politici conţine măsuri, care se orientează 
după cele patru direcţii de promovare a politicii: prevenirea fenomenului 
traficului de fiinţe umane, asistenţa victimelor, urmărirea celor vinovaţi 
şi dezvoltarea colaborării internaţionale. Planul include capitolul dedicat 
măsurilor generale privind susţinerea celor patru direcţii care include dez-
voltarea acţiunilor de coordonare şi a bazei normative, instruirea personalu-
lui, desfăşurarea cercetărilor etc. Toate planurile naţionale au fost elaborate 
cu participarea activă a organizaţiilor societăţii civile care activează în acest 
domeniu, precum şi ţinând cont de recomandările internaţionale. 

Recomandările esenţiale ale standardelor internaţionale cu privire la inte-
grarea abordării bazate pe drepturile omului, în politica de contracarare a 
traficului de fiinţe umane, se rezumă la necesitatea adoptării măsurilor orien-
tate spre protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, drepturilor 
migranţilor, protecţia interesului suprem al copilului, dezvoltarea abordării 
gender sensibile etc. La elaborarea acestor măsuri de politică se recomandă să 
ţinem cont cum ele vor influenţa asupra victimelor traficului de fiinţe umane, 
deoarece orice măsură, „… chiar dacă ea este planificată din cele mai  bune 
intenţii, poate avea un efect negativ neaşteptat asupra …. grupului-ţintă”.18  
De aceea la elaborarea politicii este important de identificat problemele care 
ţin de realizarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane şi de elaborat 
măsurile corespunzătoare pentru soluţionarea lor. Se recomandă ca în această 
activitate să fie implicate nemijlocit victimele pentru a dezvolta capacităţile 
beneficiarilor acestor drepturi să ceară realizarea drepturilor lor.19 

La elaborarea planului este necesar de ţinut cont că problemele se deo-
sebesc după gradul de complexitate. Nu toate problemele existente pot 
fi soluţionate în cadrul unui singur plan naţional, deoarece pentru rezol-
varea lor definitivă nu există resurse suficiente, sau problema este foarte 
complexă şi soluţionarea ei este imposibilă în termenii stabiliţi pentru re-
alizarea planului. Din aceste considerente este necesar de stabilit, în ce 
măsură fiecare problemă poate fi soluţionată în cadrul perioadei planificate 

17 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 31.07.2012 „Cu privire la aprobarea Planului 
naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea 
şi completarea unei hotărâri de Guvern”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 165, 
art. 616).

18 Monitoring and Evaluation Handbook for National Action Plans against Trafficking in Human beings, 
ICMPD Vienna, 2010, p.53.

19 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights „Frequently Asked Questions on 
a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation”. UN, New York and Geneva, 2006, 
p.35.
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şi care ar fi indicii corespunzători ai progresului. Îndrumarul pentru elabo-
rarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul contracarării traficului 
de fiinţe umane publicat de către Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea 
Politicilor de Migraţie (ICMPD Viena), recomandă includerea în documentele 
politice de nivel strategic a informaţiei privind punctul de referinţă (base-
line) în soluţionarea problemelor.20 Asemenea informaţie privind punctul de 
referinţă creează o viziune clară cu privire la starea şi gradul de soluţionare 
a fiecărei probleme în timpul elaborării politicii (nu s-a făcut nimic sau deja 
există o bază anumită), precum şi în ce măsură această problemă va fi 
soluţionată în cadrul perioadei planificate. Aceasta este foarte important 
pentru evaluarea ulterioară a implementării politicii. Deoarece trecând la 
planificarea politicii este necesar să se ţinută cont de realizările deja ex-
istente în ţară pentru soluţionarea problemei descrise, astfel ca la finele 
perioadei de planificare să putem evalua reuşita realizată anume în cadrul 
aceste perioade (s-o deosebim de succesele precedente) sau să evidenţiem 
eşecurile (influenţa negativă a politicii). 

În contextul gradului de realizare a recomandărilor internaţionale cu privire 
la implementarea abordării bazate pe drepturile omului, este necesar de 
menţionat că în Planul naţional pe parcursul mai multor ani erau incluse 
măsurile destinate să protejeze drepturile victimelor traficului de fiinţe um-
ane, drepturile speciale ale copiilor care au suferit în urma traficului de fiinţe 
umane, să dezvolte abordarea gender-sensibilă.  Aspectul protecţiei drep-
turilor migranţilor este inclus în scopurile unei politici aparte a statului în 
domeniul migraţiei.21 Mai complicată este situaţia realizării recomandărilor 
cu privire la identificarea problemelor ce ţin de exercitarea drepturilor vic-
timelor traficului de fiinţe umane  şi de stabilirea punctului de referinţă. 
Până la anul 2012 inclusiv, în Planul naţional a lipsit informaţia privind prob-
lemele în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, deoarece aceasta 
categorie de informaţie nu este prevăzută în regulile generale cu privire la 
elaborarea documentelor de politici stabilite de către Guvern.22 Lipsa aces-
tei informaţii complica evaluarea politicii adoptate după finalizarea perio-
adei de planificare. Numai în cel de-al cincilea Plan naţional, la propunerea 
societăţii civile a fost inclusă informaţia cu privire la problemele depistate. 

20 Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-trafficking 
Response, ICMPD, Vienna, 2006, p.29.

21 Vezi p.21 (а) Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 655 din 08.09.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 152-
155, art. 726).

22 Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, p.36, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 33 din 11.01.2007 „ Cu privire la regulile de elaborare 
şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.  6-9, art. 44).



3736 3736

Problemelor şi drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane este dedicat 
capitolul III al Planului naţional „Asistenţa şi protecţia socială a victimelor 
şi martorilor”. Însă multe probleme din acest capitol sunt formulate vag (de 
exemplu, neajunsuri în identificare, neajunsuri în repatriere etc.). Pe lângă 
aceasta, formularea problemelor reflectă mai mult aspecte organizaţionale, 
crearea condiţiilor necesare pentru organizarea contracarării traficului de 
fiinţe umane (crearea cadrului instituţional, reglementarea normativă, in-
struirea personalului etc.), şi nu viziunea victimelor traficului de fiinţe um-
ane. Informaţia privind punctul de referinţă lipseşte. Victimele traficului de 
fiinţe umane niciodată nu au participat la elaborarea politicii, opinia lor nu 
se ia în consideraţie la elaborarea măsurilor de politică, după cum este reco-
mandat la nivel internaţional. 

Strategia SNR

La finele secolului al XX-lea fenomenul traficului de fiinţe umane a fost vizualizată 
preponderent ca o problemă de combatere a criminalităţii organizate. Însă mai 
târziu comunitatea internaţională a încurajat statele, ca atunci când îşi determină 
politica în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, să depăşească limit-
ele procesului de urmărire penală şi să examineze fenomenul traficului de fiinţe 
umane din punct de vedere al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
ţinând cont de asemenea noţiuni, cum sunt „demnitatea personalităţii”, „echi-
tatea socială”, „armonizarea intereselor societăţii şi ale personalităţii” etc. 

Sub influenţa politicii OSCE,23 recomandărilor Îndrumarului practic cunoscut 
OSCE/ODIHR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului) „Mecan-
isme de referire a victimelor traficului de fiinţe umane la nivel naţional, prin 
unirea eforturilor în vederea protecţiei drepturilor victimelor de fiinţe umane”,24 
precum şi cu susţinerea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie şi a Centru-
lui Internaţional „La Strada” în Moldova, în anul 2008 a fost aprobată Strategia 
Sistemului Naţional de Referire pentru acordarea protecţiei şi asistenţei 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2009-
2016)25 (în continuare - SNR). 

23  OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, PC.DEC/557, 2003. 

24 „National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons”. A 
Practical Handbook. OSCE/ ODIHR, Warsaw, 2004.

25 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 „Privind aprobarea 
Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victi-
me ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului 
naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiin-
ţe umane pentru anii 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, art. 66).
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SNR reprezintă un sistem special de colaborare care uneşte toate organizaţiile 
care activează în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în Moldova. Cu 
ajutorul SNR structurile statului îşi îndeplinesc obligaţiile sale privind protecţia şi 
promovarea drepturilor omului – victimei traficului de fiinţe umane, coordonând 
eforturile în cadrul parteneriatului strategic cu societatea civilă, precum şi cu 
alţi parteneri activi în acest domeniu. Structurile instituţionale ale SNR formează 
echipe (grupuri) teritoriale multidisciplinare create în toate raionale din Repub-
lica Moldova, în componenţa cărora intră reprezentanţii autorităţilor publice şi 
ai societăţii civile. Obiectivul de bază al acestor echipe constă în identificarea şi 
acordarea operativă a asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane, inclusiv prin referirea lor în cadrul SNR. 

SNR poate fi privit în general ca un cadru instituţional al mecanismului so-
cial-juridic de asigurare a drepturilor şi intereselor legitime ale unui din 
cele mai social vulnerabile grupuri – victimele traficului de fiinţe um-
ane. Îndrumarul practic OSCE/ODIHR numeşte un asemenea mecanism drept 
instituţie democratică,26  înţelegând în acest caz sub „instituţie” o formă specială 
de organizare a raporturilor sociale27 sau ordinea, stabilită prin normele dreptu-
lui şi uzanţele (reguli informale). Instituţiile sociale sunt menite să reglementeze 
activitatea comună a oamenilor în vederea satisfacerii diferitor necesităţi sociale, 
să stabilească şi să menţină ordinea în societate  cu ajutorul anumitor regulatori 
sociali, să contribuie la replicarea continuă a anumitor practici şi relaţii în cadrul 
societăţii, asigurând spiritul de echipă. 

Instituţiile democratice constituie elemente ale statului de drept care sunt me-
nite să satisfacă cerinţele politice, sociale şi economice ale oamenilor, contribuind 
la realizarea transformărilor sociale necesare şi făcând posibilă soluţionarea 
problemelor acute ale societăţii. După părerea multor cercetători, prezenţa 
instituţiilor democratice constituie o premisă necesară care determină dezvol-
tarea oricărei ţări. 

Mecanismele analogice SNR pot fi create şi pentru protecţia altor grupuri social 
vulnerabile din cadrul societăţii. Crearea unor asemenea mecanisme în Moldova 
constituie o contribuţie la crearea statului de drept. În acelaşi timp crearea 
instituţiilor statului de drept ajută la combaterea traficului de fiinţe umane. Po-
litica Moldovei realizată în cadrul Strategiei SNR a fost recunoscută de mulţi 

26 „National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons”. A 
Practical Handbook. OSCE/ ODIHR, Warsaw, 2004, p.25.

27 Cuvântul „instituţie” provine de la lat. „institutum” – instituţie, instituire. În prezent se foloseşte 
cu diferite semnificaţi, incl „forma de organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice 
stabilite în domeniu de activitate”. Vezi. DEXI, ARC/GUNIVAS, 2007, p.916.
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experţi ca fiind una de succes, fiind privită ca un exemplu pentru alte ţări din 
regiune.28 

În vederea realizării Strategiei SNR la început a fost elaborat un plan special de 
acţiuni pentru anii 2009-2011, iar în anii următori măsurile de realizare a Strat-
egiei SNR au fost incluse în Planul naţional pentru anii 2012-2013. 

În acelaşi timp analiza Strategiei SNR în cadrul prezentului studiu a demon-
strat că Strategia SNR contribuie mai mult la integrarea asistenţei victimelor 
traficului de fiinţe umane în politica socială şi financiară a ţării, decât la in-
tegrarea în politica în domeniul protecţiei drepturilor omului. Strategia nu 
conţine careva norme privind modul de contestare a încălcărilor drepturilor 
victimelor traficului de fiinţe umane. Monitorizarea implementării acestei 
strategii este în afara controlului instituţiilor naţionale care se ocupă de pro-
movarea şi protecţia drepturilor omului (avocat parlamentar / Ombudsman 
şi Comisia parlamentară pentru drepturile omului). 

Proceduri standard 

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 
241-XVI din 20 octombrie 2005 a stabilit necesitatea elaborării a două regu-
lamente care se referă la procedurile de acordare a asistenţei victimelor 
traficului de fiinţe umane: 

regulament-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă •	
şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane (art. 17); 

regulament privind procedura de repatriere a victimelor traficului de •	
fiinţe umane (art. 19). 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane a fost aprobat de către Gu-
vern în noiembrie 2006,29 iar Regulamentul  privind procedura de repatriere a 
victimelor traficului de fiinţe umane – în august 2008.30 Aceste regulamente 
aprobate de către Guvern sunt de importanţă majoră pentru respectarea 
drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, deoarece ele standardizează 
şi detaliază unele proceduri de acordare a asistenţei victimelor traficului de 

28 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, June 2013, p.265.

29 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 29.11.2006 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor 
traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr. 186-188, art. 1457).

30 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 948 din 07.08.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului 
ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr. 
152-153, art. 949).
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Concluzii

În Republica Moldova a fost creat cadrul normativ-juridic al politicii în do-
meniul contracarării traficului de fiinţe umane, care include acte legislative 
şi normative speciale în domeniu (legea, planul naţional, strategie, regula-
mente / proceduri standard de acordare a asistenţei victimelor traficului de 
fiinţe umane). 

În acelaşi timp analiza normelor Legii cu privire la prevenirea şi com-
baterea  traficului de fiinţe umane nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 în 
cadrul prezentului studiu relevă un nivel înalt de abstractizare a normel-
or care se referă la drepturile victimelor traficului de fiinţe umane, lipsa de 
instrucţiuni privind elaborarea procedurilor standard de acordare a asistenţei 
şi legătura lor cu procesul bugetar. Aceasta contribuie la apariţia barierelor 
administrative în realizarea şi protecţia drepturilor. Legea nu prevede nici o 
legătură între cadrul instituţional de contracarare a traficului de fiinţe umane 
cu alte instituţii care se ocupă de promovarea şi protecţia drepturilor omului.  

Plan naţional pentru anii 2012-2013 (al cincilea după număr) conţine 
patru capitole, unul din care este orientat spre soluţionarea problemelor 
în domeniul acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, ceea 
ce conform recomandărilor internaţionale face posibilă realizarea abordării 
bazate pe drepturile omului. Însă majoritatea problemelor incluse în acest 
capitol sunt formulate sau într-un mod vag (ca neajunsuri) sau în formă de 
probleme de natură organizatorică, ceea ce nu permite să evaluăm influenţa 
implementării planului asupra drepturilor victimelor traficului de fiinţe um-
ane. Persoanele traficate nu participă la elaborarea politicii.  

fiinţe umane, prevăzute în lege. Pe lângă aceasta, ele stabilesc posibilitatea 
participării societăţii civile la acordarea asistenţei victimelor traficului de 
fiinţe umane, astfel contribuind la îmbunătăţirea calităţii serviciilor.  

În acelaşi timp, cum deja s-a menţionat, procedurile standard obligatorii 
legate de procesul bugetar şi care garantează alocarea mijloacelor necesare, 
urmează să fie stabilite pentru toate tipurile de asistenţă, de care pot ben-
eficia victimele traficului de fiinţe umane. Dacă statul garantează drepturi, 
atunci formularea lor trebuie făcută în aşa fel, încât încălcările drepturilor să 
poată fi contestate pe cale judiciară. În prezent aceasta nu este posibil. 
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Strategia SNR pentru anii 2009-2016 urmăreşte scopul creării unei 
instituţii democratice speciale pentru protecţia drepturilor victimelor traficu-
lui de fiinţe umane, însă acest document nu prevede posibilitatea şi modul 
de conte]stare a încălcărilor drepturilor. Monitorizarea implementării acestei 
strategii se află în afara controlului instituţiilor naţionale care se ocupă de 
promovarea şi protecţia drepturilor omului. 

Recomandări

De completat Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 cu prevederi 
privind necesitatea elaborării actelor normative – standardelor minime 
de calitate, care să descrie în mod detaliat modul şi procedurile de 
acordare a asistenţei pentru victimele traficului de fiinţe umane şi 
care să asigure legătura între aceste proceduri cu procesul bugetar / 
alocarea mijloacelor necesare. 
De completat Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 şi actele 
normative adoptate în vederea executării acestei legi, cu prevederi 
despre rolul instituţiilor naţionale care se ocupă de promovarea şi 
protecţia drepturilor omului, în managementul politicii în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane. 
De elaborat în baza prevederilor Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 
2005 (principii, garanţii şi obligaţii) o listă concretă de drepturi ale 
victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii) garantate din partea 
statului, o listă comodă pentru aplicarea ei în practică, inclusiv în vederea 
familiarizării victimelor traficului de fiinţe umane cu drepturile lor. De 
inclus în acest document informaţia privind modul de contestare a 
cazurilor de încălcare a drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane.  
De combinat dezvoltarea conceptului de apărare a drepturilor omului în 
politică şi managementul politicii bazate pe rezultate: 

de implicat victimele traficului de fiinţe umane în elaborarea politicii – 
(de formulat problemele politicii din perspectiva victimelor); 
de inclus în documentele de politici analiza situaţională a problemelor – 
existente în domeniul realizării drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane şi informaţia privind punctul de referinţă la soluţionarea 
fiecărei probleme; 
de dezvoltat monitorizarea independentă şi evaluarea influenţei – 
politicii de contracarare a traficului de fiinţe umane, de consolidat 
rolul organizaţiilor societăţii civile în cadrul acestei activităţi. 

Instituţiile naţionale care se ocupă de promovarea şi protecţia drepturilor 
omului trebuie să participe la monitorizarea implementării strategiei 
SNR.  

	

	

	

	

	



4140 4140

1.2. Interdependenţa politicii de contracarare a traficului de fiinţe 
umane şi a politicii generale a statului în domeniul drepturilor 
omului 

Republica Moldova este un stat cu o democraţie tânără. După proclamarea 
independenţei în anul 1991, alegând calea dezvoltării democratice şi a con-
stituirii statului de drept, Moldova a consfinţit direcţia nouă de dezvoltare în 
Constituţia ţării. Conform art. 1 al Constituţiei, Republica Moldova este un stat 
de drept, democratic „… în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.31 Constituţia a proclamat gu-
vernarea de către popor şi a stabilit sistemul drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale cetăţenilor. 

Pe parcursul anilor dezvoltării independente, Republica Moldova a ratificat un 
şir de acte de importanţă mondială în domeniul drepturilor omului, deschizând 
calea spre crearea sistemului de protecţie a drepturilor omului în conformitate 
cu standardele internaţionale. Însă ratificarea acordurilor internaţionale în do-
meniul drepturilor omului doar a format un fundament pentru un sistem ju-
ridic şi social-politic nou. Ideile conceptuale şi mecanismele statului de drept 
cu greu străbat „betonul” relaţiilor publice şi al tradiţiilor care s-au format 
anterior în perioada totalitarismului prin care a trecut ţara. Un mecanism care 
funcţionează real şi care asigură soluţionarea problemelor care ţin de drep-
turile unei persoane concrete în condiţiile concrete ale Republicii Moldova, 
însă bazat pe instrumente juridice internaţionale, de asemenea se află încă la 
etapa de formare. Acest mecanism este vast – el include legislaţia, puterea 
judecătorească independentă, crearea instituţiilor politice pentru protecţia 
drepturilor omului etc. Apar idei noi cu privire la elementele lui. Este nevoie 
de timp, resurse şi eforturi, pentru a realiza reforme necesare şi a dezvolta 
cultura generală a drepturilor omului în ţară. 

Cadrul normativ-juridic de politici în domeniul drepturilor omului  

Drepturile fundamentale ale omului sunt consfinţite în Constituţia Republicii 
Moldova care include următoarele drepturi ale cetăţenilor Republicii Moldova: 

dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică;•	

dreptul la apărare;•	

dreptul la libera circulaţie;•	

dreptul la informaţie;•	

dreptul la educaţie; •	

31 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1994 , nr. 1).
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dreptul la protecţia sănătăţii; •	

dreptul la muncă şi protecţia muncii;•	

alte drepturi ale omului.•	

Aceste drepturi aparţin fiecărei persoane de la naştere şi provin din dem-
nitatea proprie a fiecărei persoane, precum şi din valoarea egală a fiecărei 
personalităţi umane. Guvernul este obligat: 

să respecte–  drepturile omului (să se abţină de la anumite acţiuni 
pentru a nu admite încălcarea drepturilor omului);
să protejeze drepturile omului–  (să adopte măsuri pentru ca persoane 
terţe să nu încalce aceste drepturi);
să realizeze  drepturile omului–  (să întreprindă anumite acţiuni în 
vederea consolidării capacităţii oamenilor de a exercita drepturile 
sale – să creeze anumite condiţii sau să presteze servicii şi să acorde 
susţinere anumitor grupuri de persoane din cadrul populaţiei). 

Din aceste considerente Constituţia a consfinţit drepturile speciale ale unor 
categorii de cetăţeni care nu sunt capabili să-şi asigure existenţa de sine 
stătător (într-o perioadă anumită sau pe tot parcursul vieţii), pentru ca ei 
să poată beneficia de drepturile fundamentale ale omului. Astfel, Constituţia 
a consfinţit dreptul mamei, copiilor şi al tinerilor, precum şi dreptul per-
soanelor cu dezabilităţi la o protecţie specială din partea statului (art. 
50 şi 51). Dreptul la asistenţă şi protecţie socială din partea statului îl 
au de asemenea cetăţenii (social vulnerabili) în caz de şomaj, boală, in-
validitate, bătrâneţe, precum şi în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de 
subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor (art. 47). 

Drepturile particulare sau speciale ale victimelor traficului de fiinţe umane 
nu sunt consfinţite în Constituţie. Totodată nu putem spune că drepturile 
victimelor traficului de fiinţe umane consfinţite prin dreptul internaţional, 
pot fi soluţionate în cadrul unei politici sociale pentru persoanele social vul-
nerabile. Deoarece victimele traficului de fiinţe umane au dreptul nu numai 
la asistenţă socială, dar şi la asistenţă medicală, psihologică, juridică etc. din 
partea statului, iar aceasta înseamnă că realizarea acestor drepturi nu este 
garantată de art. 47 al Constituţiei. Însă alin. 2 art. 4 Constituţiei a consfinţit 
prioritatea normelor de drept internaţional în domeniul drepturilor 
omului faţă de legile interne ale ţării, iar traficul de fiinţe umane în actele 
de drept internaţional este recunoscut drept o încălcare a drepturilor omului. 
De aceea în conformitate cu articolul susmenţionat al Constituţiei, ratificând 
convenţiile internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 
Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de protecţie a drepturilor spe-
ciale ale victimelor traficului de fiinţe umane. 
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Vorbind despre cadrul normativ al politicii statului în domeniul drepturilor omu-
lui, este necesar de menţionat că în ţară a fost elaborat şi se implementează 
al doilea Plan naţional în domeniul drepturilor omului (2011-2014)32 – un 
document de politici care generalizează politica statului în vederea consolidării 
protecţiei drepturilor omului în diferite sfere. Planul conţine măsuri privind 
dezvoltarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul protecţiei drepturilor 
omului, măsuri privind instruirea personalului, realizarea cercetărilor, lucrul 
cu populaţia etc. Un şir de capitole din cadrul planului includ măsuri privind 
protecţia unor drepturi concrete ale omului, consfinţite prin Constituţie. Un-
ele măsuri privind combaterea traficului de fiinţe umane (consolidarea SNR) 
sunt incluse în capitolul 4 „Asigurarea dreptului la viaţă şi la integritate fizică 
şi psihică” (p. 35 şi 36). Includerea acestor măsuri anume în acest capi-
tol al planului este justificată, probabil, de faptul că traficanţii de fiinţe um-
ane frecvent încalcă drepturile victimelor la integritate fizică şi psihică. Iar 
măsurile de consolidare a SNR sunt orientate spre reabilitarea şi (re)inte-
grarea victimelor traficului de fiinţe umane şi se referă mai mult la protecţia 
drepturilor speciale ale victimelor traficului de fiinţe umane. Este necesar de 
menţionat că tot aceleaşi măsuri privind consolidarea SNR au fost incluse în 
Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 
anii 2010-2011 şi în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei SNR 
pentru anii 2009-2011. 

Valoarea esenţială a Planului naţional în domeniul drepturilor omului, ca a 
unui document de politici, constă în aceea că el permite să creăm o viziune 
generală privind starea lucrurilor în domeniul protecţiei drepturilor omului în 
Moldova. În acelaşi timp, documentul, din cauza varietăţii problemelor, nu 
poate descrie în mod detaliat toate aspectele care ţin de respectarea drep-
turilor unor categorii aparte de persoane din cadrul populaţiei existente în 
ţară. Drept urmare, aceasta face mai dificilă evaluarea influenţei lui asupra 
schimbării situaţiei şi progresul realizat la finele implementării lui. De aceea, 
în pofida existenţei unui document general de politici în domeniul drepturilor 
omului, este oportun de păstrat existenţa unui document particular de politi-
ci în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, atât timp, cât această 
problemă nu va deveni mai puţin acută în ţara noastră. 

La cadrul normativ al politicii statului în domeniul drepturilor omului poate fi 
atribuită Legea cu privire la avocaţii parlamentari33 şi Legea privind asigurarea 

32 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 90 din 12 mai 2011 „Cu privire la aprobarea 
Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014” (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 331).

33 Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349–XIII din 17 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr. 82-83, art. 671).
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egalităţii şanselor,34 care reglementează funcţionarea cadrului instituţional 
al politicii în domeniul drepturilor omului – al instituţiilor naţionale care se 
ocupă de protecţia drepturilor omului în ţară. 
 
Cadrul instituţional al politicii în domeniul drepturilor omului 
 
Drepturile omului au tangenţă cu practic toate sferele activităţii statale 
şi sociale, precum şi cu viaţa privată a oamenilor. Rolul esenţial în dome-
niul protecţiei drepturilor omului îi aparţine statului. De aceea structura 
instituţională a protecţiei drepturilor omului include toate autorităţile publice – 
puterea legislativă, judecătorească şi executivă. Activitatea multor organizaţii 
neguvernamentale, mijloacelor de informare în masă, sindicatelor, bisericilor 
este de asemenea legată nemijlocit de protecţia drepturilor omului. 

Însă, pe lângă aceasta ONU recomandă să fie create instituţii naţionale 
speciale care s-ar ocupa de protecţia şi promovarea drepturilor omu-
lui.35 Un model unic al instituţiei naţionale recomandat pentru toate ţările nu 
există. Fiecare ţară îşi alege propriul model care se potriveşte cel mai bine 
condiţiilor sociale, politice şi economice din această ţară. 

Majoritatea instituţiilor naţionale existente pot fi clasificate în următoarele 2 
tipuri / grupuri:

1) comisia pentru drepturile omului sau Ombudsman;
2) instituţii naţionale specializate în domeniul protecţiei drepturilor gru-

purilor deosebit de vulnerabile din cadrul populaţiei (copii, minorităţi etnice 
şi naţionale etc.).36 

De regulă, instituţiile specializate se creează pentru combaterea discriminării, 
ele sunt înzestrate cu atribuţii pentru cercetarea cazurilor de discriminare, 
ele eliberează avize privind cazurile de discriminare, care au caracter de 
recomandare. 

În Moldova funcţionează ambele tipuri de instituţii naţionale:
1) 4 avocaţi parlamentari, care împreună cu aparatul de deservire 

formează Centrul pentru drepturile omului;  
2) Consiliul pentru prevenirea şi lichidarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii. 

34 Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr.103, art. 355).

35 Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека. Изложение 
фактов №19., Центр по правам человека, ООН, Нью-Йорк и Женева, 1994, p.2.

36  Ibidem, pag.  6. 
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Instituţia avocatului parlamentar a fost creată în Moldova în anul 1997. 
Avocaţii parlamentari examinează cererile cu privire la deciziile sau 
acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, 
organizaţiilor şi întreprinderilor indiferent de forma de proprietate, cu privire 
la asociaţii publice şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nive-
lurile, care au încălcat, după părerea solicitantului, drepturile şi libertăţile lui 
constituţionale. Acceptând cererea spre examinare, avocatul parlamentar 
este în drept să se adreseze autorităţilor corespunzătoare şi persoanelor 
cu funcţii de răspundere, solicitând susţinerea pentru organizarea verificării 
faptelor expuse în cerere. La constatarea faptului încălcării drepturilor so-
licitantului, avocatul parlamentar adresează autorităţii corespunzătoare sau 
persoanei cu funcţie de răspundere avizul său, care conţine recomandări 
privind adoptarea măsurilor necesare pentru repunerea imediată în drep-
turi şi libertăţi încălcate, despre care a informat solicitantul. Avocatul parla-
mentar, acţionând în calitate de intermediar, adoptă toate măsurile pentru 
soluţionarea problemei prin împăcarea părţilor şi căutarea unei soluţii re-
ciproc acceptabile. Avocatul parlamentar dispune de atribuţii largi pentru 
colectarea informaţiei necesare, însă deciziile lui au doar caracter de re-
comandare. El nu înlocuieşte autorităţile publice sau organele de drept ale 
statului, ci într-un mod diplomatic îi atenţionează despre greşelile comise.    

În pofida ideilor conceptuale bune, care stau la baza instituţiei avocatului 
parlamentar, activitatea Centrului pentru drepturile omului şi a avocaţilor 
parlamentari în Moldova, a fost apreciată ca puţin eficientă la nivel de stat. 
Conform strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 
această instituţie urmează să fie reformată în anii apropiaţi.37 În prezent 
este elaborat proiectul de Lege cu privire la avocatul poporului care urmează 
să înlocuiască legea în vigoare. Acest proiect de lege este în proces de ela-
borare deja de mai multor ani sub egida Ministerului Justiţiei cu participarea 
activă a organizaţiilor societăţii civile. Deşi conform proiectului de lege Avo-
catul poporului va fi în continuare numit de Parlament, cei care au lucrat la 
elaborarea legii propun înlocuirea termenului de „Avocat parlamentar” prin 
„Avocatul poporului”, pentru a sublinia că această instituţie serveşte spre 
binele poporului.    

Dacă vorbim despre interdependenţa instituţiei avocatului parlamentar şi 
protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, este necesar de 
menţionat că în conformitate cu art. 1 al Legii cu privire la avocaţii parla-
mentari, activitatea lor este orientată spre asigurarea garanţiilor de respect-
are a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului. În acest context 

37 Vezi p. 6.2. Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea 
Republiici Moldova nr. 231 din 25 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 
1-6, art. 6).  
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apare o întrebare de ordin juridic: intră în competenţa lor protecţia drepturilor 
speciale ale victimelor traficului de fiinţe umane, care sunt prevăzute nu de 
Constituţie, ci prin convenţii internaţionale? Desigur, protecţia drepturilor spe-
ciale ale victimelor traficului de fiinţe umane trebuie să fie în vizorul avocatului 
parlamentar. De aceea ar fi oportun de exclus sintagma „constituţionale” din 
art. 1 al legii susmenţionate. Analiza proiectului de Lege cu privire la avocatul 
poporului a demonstrat că art. 1 al acestui proiect de lege prevede că activi-
tatea avocatului poporului este menită să asigure respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului (cuvântul „constituţionale” este deja exclus). 

De asemenea este necesar de menţionat că în conformitate cu art. 34 al Legii 
cu privire la avocaţii parlamentari, Centrul pentru drepturile omului întocmeşte 
anual şi prezintă până pe data de 15 martie spre examinare Parlamentului ra-
portul cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova 
pentru anul precedent. Este oportun de inclus în acest raport şi informaţia cu 
privire la respectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Aceasta 
va contribui la integrarea politicii statului în domeniul drepturilor omului şi a 
politicii din domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, va asigura dez-
voltarea durabilă a măsurilor de protecţie a drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane. 

Consiliul pentru prevenirea şi lichidarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii reprezintă o structură statală relativ nouă în cadrul măsurilor leg-
ate de integrarea europeană. Consiliul dispune de statutul persoanei juridice 
de drept public create în vederea asigurării protecţiei împotriva discriminării, 
precum şi în vederea asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se consideră 
victime ale discriminării. Consiliul este alcătuit din cinci membri care nu au 
nici o apartenenţă politică şi care sunt numiţi de Parlament pe un termen de 
cinci ani; trei din ei sunt reprezentanţi ai societăţii civile. 

Conform art. 12 al Legii cu privire la asigurarea egalităţii, Consiliul are ur-
mătoarele atribuţii: 

examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele pri-1) 
vind nediscriminarea; iniţiază propuneri de modificare a legislaţiei în 
vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării; emite avize 
consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte normative 
cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării; monito-
rizează modul de implementare a legislaţiei în domeniu;
colectează informaţii despre dimensiunile, starea şi tendinţele fenome-2) 
nului discriminării la nivel naţional şi elaborează cercetări şi rapoarte;
contribuie la sensibilizarea şi conştientizarea societăţii despre problema 3) 
discriminării în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare;
examinează plângerile persoanelor care se consideră victime ale dis-4) 
criminării;
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constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu 5) 
prevederile Codului contravenţional; sesizează organele de urmărire 
penală în cazul săvârşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc ele-
mentele infracţiunii;
contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma să-6) 
vârşirii faptelor discriminatorii prin concilierea  părţilor şi căutarea unei 
soluţii reciproc acceptabile;
exercită alte atribuţii.7) 

Examinarea plângerilor persoanelor care se consideră victime ale discrimi-
nării se finalizează prin adoptarea unei decizii motivate a Consiliului. Aceas-
tă decizie include în sine de asemenea şi recomandările privind asigurarea 
repunerii victimei în drepturi şi privind prevenirea unor asemenea acţiuni în 
viitor. Decizia se aduce la cunoştinţa persoanei care a comis o faptă discrimi-
natorie, precum şi a persoanei care a depus plângerea. Persoana care a co-
mis o faptă discriminatorie este obligată în termen de zece zile să informeze 
Consiliul cu privire la măsurile adoptate. Dacă Consiliul nu este de acord cu 
aceste măsuri, el este în drept să sesizeze autoritatea superioară în vederea 
adoptării măsurilor corespunzătoare şi/să informeze opinia publică. 

La începutul fiecărui an, până pe data de 15 martie, Consiliul prezintă spre 
examinare Parlamentului un raport general cu privire la situaţia în domeniul 
prevenirii şi combaterii discriminării. 

Cu părere de rău, la majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova activitatea 
acestui Consiliu se asociază în exclusivitate cu protecţia drepturilor minori-
tăţilor sexuale, însă concepţia acestei instituţii naţionale este cu mult mai 
largă – ea se bazează pe experienţa internaţională progresistă în domeniul 
combaterii tuturor formelor de discriminare. 

Este necesar de menţionat că instituţia naţională specializată în domeniul 
protecţiei drepturilor grupurilor persoanelor social vulnerabile din cadrul po-
pulaţiei este asemănătoare cu instituţia Raportorului naţional, creat în 
Olanda  special pentru monitorizarea activităţii structurilor de stat, respec-
tării legislaţiei în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane şi protec-
ţiei drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Raportorul naţional în 
Olanda dispune de state de personal (9 persoane), activitatea cărora este 
finanţată din bugetul de stat. El este împuternicit cu atribuţii de realizare a 
studiilor şi cercetărilor, precum şi de elaborare a recomandărilor pen-
tru persoanele şi organizaţiile corespunzătoare, întocmeşte raportul anual 
care este prezentat Parlamentului spre examinare şi care conţine informaţie 
cu privire la monitorizarea situaţiei/evoluţia fenomenului traficului de fiinţe 
umane; monitorizarea şi evaluarea implementării politicii statului în acest 
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Concluzii

Drepturile omului ating practic toate sferele ale activităţii statale şi socia-
le, precum şi viaţa privată a oamenilor. Rolul esenţial în domeniul protecţiei 
drepturilor omului îi aparţine statului. De aceea structura instituţională de 
protecţie a drepturilor omului include toate autorităţile publice – puterea le-
gislativă, judecătorească şi executivă. Activitatea multor organizaţii neguver-
namentale, mijloacelor de informare în masă, sindicatelor, bisericilor este de 
asemenea legată nemijlocit de protecţia drepturilor omului. 

În Moldova este elaborat şi se implementează cel de-al doilea Plan naţional în 
domeniul drepturilor omului (2011-2014) – document de politici care gene-
ralizează politica statului privind consolidarea protecţiei drepturilor omului în 
diferite domenii. Acest document permite crearea unei viziuni generale cu pri-
vire la starea lucrurilor în domeniul protecţiei drepturilor omului în Moldova. 

Pe lângă aceasta, în Moldova au fost create instituţiile naţionale care se 
ocupă de protecţia şi promovarea drepturilor omului:

1) 4 avocaţi parlamentari, care împreună cu aparatul de deservire 
formează Centrul pentru drepturile omului;  

2) Consiliul pentru prevenirea şi lichidarea discriminării şi asigurarea ega-
lităţii. 

Însă politica din domeniul protecţiei drepturilor omului nu este strâns interle-
gată cu politica din domeniul contracarării traficului de fiinţe umane. 

Recomandări

Este necesar de inclus informaţia privind măsurile de respectare a drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane în următoarele documente: 

plan naţional în domeniul drepturilor omului; – 
raport anual al Centrului pentru drepturile omului cu privire la respec-– 
tarea drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul precedent, 
care se prezintă spre examinare Parlamentului. 

Aceasta va contribui la integrarea politicii statului din domeniul drepturilor 
omului şi a politicii din domeniul contracarării  traficului de fiinţe umane, va 
asigura o dezvoltare stabilă a măsurilor de protecţie a drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane.

domeniu precum şi recomandările Raportorului naţional. Convenţia Consiliu-
lui Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (alin. 4 art. 29 
„Organe specializate şi structuri de coordonare”) recomandă implementarea 
instituţiei de Raportor naţional în toate ţările. 
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II
ReSPeCTAReA DRePTURILOR 

VICTIMeLOR TRAfICULUI De fIINŢe 
UMANe îN PRACTICă. 

eVALUAReA SITUAŢIeI
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2.1. Opinia victimelor traficului de fiinţe umane despre asistenţa 
acordată, protecţia şi respectarea drepturilor lor 

Informaţie succintă privind porterul mediu-statistic al persoanelor chestio-
nate

În cadrul prezentului studiu au fost chestionate 15 persoane care au suferit 
în urma traficului de fiinţe umane: 14 femei şi un bărbat. Vârsta victime-
lor: 
   21-25 ani – 7 persoane; 
   26-35 ani – 5 persoane; 
                             peste 35 ani – 3 persoane.

Majoritatea femeilor chestionate (10 persoane) au copii:

   4 copii      – 1 persoană;
   3 copii      – 2 persoane;
   2 copii      – 4 persoane;
   1 copil      – 4 persoane.

Una din femeile chestionate a fost însărcinată în perioada desfăşurării in-
terviului (iunie 2013). În acelaşi timp majoritatea femeilor cu copii (6 per-
soane) nu au soţi sau au familii vulnerabile – cu probleme de violenţă sau 
alcoolism. 

Majoritatea persoanelor chestionate au un nivel jos de studii: 

 au absolvit gimnaziul (9 clase)    – 11 persoane; 
 au absolvit colegiul/şcoala medie tehnică  – 2 persoane; 
 au absolvit 7 clase      – 1 persoană;
 analfabete       – 1 persoană. 

Din 15 persoane chestionate 10 persoane au relatat că au fost supuse exploa-
tării sexuale, inclusiv 9 – în străinătate şi 1 – in interiorul ţării (trafic intern de 
fiinţe umane). Ţările de destinaţie pentru victimele exploatării sexuale au fost 
Emiratele Arabe Unite, Turcia, Republica Turcă a Ciprului de Nord, Israel etc. 

5 persoane chestionate au fost supuse exploatării prin muncă în regiunea 
Herson, Ucraina. 

ii
ReSPeCTAReA DRePTURILOR VICTIMeLOR 
TRAfICULUI De fIINŢe UMANe îN PRACTICă. 
eVALUAReA SITUAŢIeI  
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Victimele au fost supuse exploatării în timp diferit: 

   2001-2005  –  3 persoane; 
   2006-2010  –  2 persoane; 
   2011-2013  – 10 persoane. 

Durata exploatării a variat – de la două săptămâni până la câţiva ani. Victimele 
au fost identificate de către poliţia din Republica Moldova şi alte ţări, precum 
şi prin intermediul Liniei fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada”. 

4 din 10 victime ale exploatării sexuale chestionate au relatat că ele au sau 
au avut în trecut probleme psihice – psihoză (1), înclinaţii suicidale (2), 
deficienţă mintală şi atacuri epileptice (1), precum şi alte dereglări psihice 
(1). Victima care suferă de deficienţă mentală a fost supusă de nenumărate 
ori vânzării în diferite ţări în scopul exploatării sexuale. 

Respectarea principiilor combaterii traficului de fiinţe umane  

După cum s-a menţionat deja, principiile combaterii traficului de fiinţe um-
ane stabilite prin legislaţia ţării includ: 

a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
b) declararea traficului de fiinţe umane drept infracţiune ce atentează la 

drepturile fundamentale ale omului, la demnitatea, libertatea şi integrita-
tea  fiinţei umane;

c) inevitabilitatea pedepsei pentru traficanţii de fiinţe umane; 
d) legalitatea;
e) accesul liber la justiţie;
f) siguranţa victimelor traficului de fiinţe umane, atitudinea echitabilă faţă 

de ele;
g) utilizarea complexă a măsurilor de profilaxie: juridice, politice, social-

economice şi informaţionale;
h) parteneriatul social, colaborarea autorităţilor administraţiei publice cu 

organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale, cu alţi reprezen-
tanţi ai societăţii civile; 

i) proporţionalitatea între respectarea drepturilor fundamentale ale victi-
melor traficului de fiinţe umane şi condiţiile de urmărire penală, astfel încât 
să nu fie aduse prejudicii drepturilor părţii apărării;

j) abordarea egală a tuturor formelor şi tipurilor de trafic de fiinţe umane 
naţional sau transnaţional, legat sau nu de crima organizată etc.;

k) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile 
competente ale altor state, cu organizaţii internaţionale în vederea realizării 
obiectivelor de combatere a traficului de fiinţe umane;

l) nediscriminarea. 
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Nu toate principiile consfinţite se referă la realizarea drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane şi legea nu conţine careva explicaţii cum concret 
aceste principii urmează să fie realizate în practică şi după ce criterii se apre-
ciază, dacă aceste principii se respectă. Aceasta creează anumite dificultăţi 
pentru evaluarea respectării principiilor în cadrul studiului nostru. De aceea 
noi am ales trei principii de bază, şi anume: accesul liber la justiţie; sigu-
ranţa victimelor traficului de fiinţe umane, atitudinea echitabilă faţă de ele; 
inevitabilitatea pedepsei pentru traficanţii de fiinţe umane – şi am verificat 
respectarea lor prin studierea opiniei victimelor traficului de fiinţe umane. 
Verificarea respectării principiilor speciale ale combaterii traficului de copii 
nu s-a efectuat, deoarece toate persoanele chestionate au fost majore. 

Accesul liber la justiţie

Persoanele chestionate au declarat că le-a fost propusă asistenţa în ce pri-
veşte accesul la justiţie / participarea la procesul penal. Astfel, putem con-
stata că acest principiu se respectă în realitate. Totodată, 6 din 15 persoane 
chestionate au refuzat să participe la procesul penal, deoarece: 

se tem de răzbunarea traficanţilor de fiinţe umane şi nu au încredere – 
în poliţie (3 persoane); 

recrutorul deja ispăşeşte pedeapsa sub formă de privaţiune de liberta-– 
te conform altui dosar penal (1 persoană); 

le este milă de recrutoare, deoarece acesta are doi copii (1 persoană); – 

nu vrea să sesizeze poliţia, deoarece în cele întâmplate este amesteca-– 
tă mama (1 persoana). 

Este necesar de menţionat că în principal au renunţat să participe la procesul 
penal victimele care au suferit de traficul de fiinţe umane cu şapte ani în urmă 
şi mai mult (cazurile din anii 2001-2006). Ele nu au fost identificate la timp. 
Refuzul de a participa la procesul penal se explică mai degrabă prin faptul că 
au trecut mulţi ani de când ele au fost implicate în traficul de fiinţe umane. 

Inevitabilitatea pedepsii pentru traficanţii de fiinţe umane. Siguranţa victi-
melor traficului de fiinţe umane şi atitudinea echitabilă faţă de ele 4 din 9 
participanţi la procesul penal au declarat că ei nu sunt mulţumiţi de rezulta-
tele procesului penal, deoarece: 

în instanţa de judecată am fost tratată brutal, mi s-a spus că sunt sin-– 
gură vinovată de ceea ce s-a întâmplat – (1) persoană; 
infractorii intimidau în decursul procesului penal – (1) persoană; – 
recrutorul nu a fost pedepsit, deoarece se afla sub arest la domiciliu şi – 
a evadat în străinătate (2 persoane); 
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i s-a făcut ulterior milă de infractor care a primit o pedeapsă privativă – 
de liberate (1 persoană). 

Îmbucurător este faptul că nimeni din persoanele chestionate, participante la 
procesul penal nu s-a plâns despre tratamentul brutal din partea poliţiei sau a 
procuraturii, cum aceasta se întâmpla în ultimii ani. Reproşurile victimelor se 
refereau în principal la procedura judiciară – încălcarea normelor etice stabilite 
pentru tratamentul victimelor traficului de fiinţe umane, încălcarea dreptului 
victimelor-martorilor la protecţie fizică şi încălcarea dreptului victimei la repa-
rarea prejudiciului. Aceste fapte denotă că principiul inevitabilităţii pedepsei 
pentru traficanţii de fiinţe umane în realitate nu se respectă mereu. 

Dacă ne referim la principiul atitudinii echitabile faţă de victimele traficului de 
fiinţe umane, nu putem califica drept echitabil faptul că victimele traficului de 
fiinţe umane nu primesc compensaţia pentru prejudiciul cauzat în rezul-
tatul procesului de judecată pe teritoriul Moldovei. Aceasta se explică prin fap-
tul că profitul în urma exploatării lor îl primesc persoanele care domiciliază pe 
teritoriul altor state. Pe teritoriul ţării, sunt supuşi urmăririi penale, în princi-
pal, recrutorii – deseori consăteni ai victimei, cu un nivel scăzut de venituri. 

În cadrul chestionării au fost depistate cazuri, când recrutorii propuneau prin 
intermediul persoanelor terţe bani în schimbul modificării declaraţiilor făcu-
te. În acelaşi timp nu a fost depistat nici un caz de folosire corectă a acestei 
situaţii de către avocaţii victimelor, pentru a proteja dreptul victimei la repa-
rarea prejudiciului. În această situaţie avocatul trebuia să explice victimei că 
dacă acuzatul îi va propune bani, ea trebuie să-i comunice despre aceasta şi 
atunci el o va ajuta să încheie acordul de împăcare. În aceste condiţii victima 
nu va trebui să schimbe declaraţiile sale în şedinţa de judecată. În faţa in-
stanţei de judecată victima poate declara că infractorul şi-a recunoscut vina 
şi vrea să repare greşeala, de aceea ea solicită instanţei de judecată îngă-
duinţa pentru învinuit. O asemenea abordare a protecţiei dreptului victimei 
la repararea prejudiciului cauzat este salutată în ţările dezvoltate. În acest 
caz partea vătămată iartă pe infractorul, însă societatea poate să nu-l ierte, 
deoarece el poate prezenta pericol pentru alţi oameni. 

De menţionat este şi faptul că rezultatele chestionării au demonstrat că pen-
tru unele victime al traficului de fiinţe umane sunt la fel de dureroase aminti-
rile atât despre aflarea în situaţia de trafic legate de încălcarea drepturilor lor, 
cât şi despre intervenţia statului în vederea repunerii în drepturile încălcate în 
cadrul procesului penal. Acest fapt confirmă revictimizarea victimelor. 

Dacă vorbim despre protecţia informaţiei confidenţiale cu privire la viaţa 
privată şi identitatea victimelor traficului de fiinţe umane, atunci în practică 
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este dificil de protejat asemenea informaţii, în special în privinţa persoane-
lor care participă la procesul penal. Una din victimele care a suferit în urma 
exploatării sexuale, a povestit că ea se trezea dis-de-dimineaţă şi pleca din 
sat pentru ca nimeni să n-o vadă şi să nu afle că ea merge în şedinţă de 
judecată. Însă în sat oricum au aflat despre aceasta şi vecinii i-au interzis să 
se folosească de fântâna comună. Înfrângând ruşinea chinuitoare, ea a fost 
nevoită să le prezinte certificatul medical, care confirmă că ea nu suferă de 
boli venerice şi nu prezintă nici un pericol pentru vecini. Numai după aceasta 
vecinii i-au permis din nou să se folosească de fântână. 

Informarea cu privire la drepturi

Pentru ca drepturile victimelor traficului de fiinţe umane să fie respectate 
în realitate, este necesar de adoptat măsuri pentru dezvoltarea capacităţii 
persoanelor date de a cere asigurarea accesului la asistenţă garantată din 
partea statului. Pentru aceasta, în primul rând, este necesar de informat 
prezumatele victime ale traficului de fiinţe umane despre drepturile lor. Con-
form alin. 5 art. 20 al Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005, autorităţile administraţiei 
publice competente sunt obligate să informeze victimele traficului de fiinţe 
umane despre drepturile lor, despre autorităţile, organizaţiile şi instituţiile cu 
funcţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie a 
victimelor traficului. 

Însă în cadrul chestionării unele victime ale traficului de fiinţe umane au de-
clarat că ele nu cunosc despre drepturile lor. Este dificil de crezut în aceasta, 
deoarece toate victimele participante la procesul penal, precum şi victimele 
care beneficiază de asistenţă în cadrul SNR sunt informate contra semnătu-
ră despre drepturile lor. Este o procedură standard. Pe lângă aceasta, toate 
persoanele chestionate, cu excepţia unei singure persoane, au primit asis-
tenţa solicitată. Urmează că majoritatea absolută a persoanelor chestionate 
au fost informate despre drepturile lor. Din aceste constatări putem trage 
doar o singură concluzie: este evident că informaţia despre drepturile victi-
melor traficului de fiinţe umane se prezintă într-o formă complicată pentru a 
fi percepută şi înţeleasă de către victime, majoritatea absolută a cărora au 
un nivel jos de educaţie, iar o parte din ele mai au şi probleme de sănătate 
mentală.  

Accesul la asistenţă şi servicii gratuite

După cum s-a menţionat deja, conform Legii privind prevenirea şi comba-
terea traficului de fiinţe umane nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005, persoa-
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nele, recunoscute în calitate de victime ale traficului de fiinţe umane, pot 
beneficia de următoarea asistenţă / servicii gratuite: 

contribuire la repatriere, inclusiv în caz de necesitate – la perfectarea a) 
actelor de călătorie; 

plasament temporar în centre specializate; b) 

asistenţă medicală gratuită; c) 

asistenţă psihologică, juridică şi materială; d) 

servicii gratuite privind orientarea profesională şi formarea profesio-e) 
nală; 

consultanţă şi asistenţă la organizarea activităţii antreprenoriale; f) 

asisteg) nţă la angajarea în câmpul muncii şi la obţinerea unei locuinţe. 

Suplimentar, Legea garantează accesul la asistenţă necondiţionat de par-
ticiparea la procesul penal, însă participanţii la procesul penal  trebuie să 
beneficieze suplimentar de asistenţă şi protecţie specializată. La acordar-
ea asistenţei va fi asigurată protecţia informaţiei confidenţiale privind viaţa 
privată şi identitatea victimelor traficului de fiinţe umane. 

Cum demonstrează analiza, statul, sub influenţa standardelor internaţionale, 
a stabilit norme exagerate referitor la drepturile speciale ale victimelor tra-
ficului de fiinţe umane – un asemenea spectru larg de servicii gratuite nu 
este garantat pentru alte categorii social-vulnerabile din cadrul populaţiei. 
Aceasta permite exercitarea influenţei asupra proceselor sociale, dezvoltarea 
protecţiei acordate din partea statului şi acordarea asistenţei victimelor tra-
ficului de fiinţe umane, apropierea de standardele internaţionale. În acelaşi 
timp, realităţile social-economice contribuie la ceea, că statutul juridic al 
victimelor traficului de fiinţe umane încă depăşeşte statutul lor so-
cial, nu toate drepturile victimelor traficului de fiinţe umane se respectă 
în practică. Discrepanţa statutului juridic şi a statutului de facto al 
victimelor traficului de fiinţe umane la această etapă pare a fi inevitabilă. 
Însă încălcarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane este greu de 
demonstrat şi de contestat, deoarece gradul înalt de abstractizare a normel-
or legislative nu permite acest lucru. Cum deja s-a menţionat, Legea nr. 
241-XVI din 20 octombrie 2005 a constatat necesitatea elaborării a două 
regulamente: regulament privind procedura de repatriere a victimelor tra-
ficului de fiinţe umane şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 
centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane. În 
Lege nu este prevăzută necesitatea elaborării standardelor minime de cali-
tate a serviciilor. Aceste standarde nu sunt elaborate, de aceea nu este clar, 
în ce volum urmează a fi prestate servicii garantate prin lege şi care ar fi 
rezultatul scontat de la prestarea acestor servicii. 
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Reieşind din cele expuse mai sus, evaluarea influenţei politicii asupra drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane, se efectua prin studierea opiniei 
victimelor. Majoritatea persoanelor chestionate au beneficiat de asistenţă 
nu numai din partea statului, dar şi în cadrul programelor speciale desti-
nate pentru victimele traficului de fiinţe umane implementate de Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada”, ONG 
„Stimul” (or. Bender) şi de alte organizaţii neguvernamentale. Rezultatele 
anchetării au demonstrat că din 15 persoane anchetate 14 persoane au 
fost supuse exploatării în alte ţări. Numai 6 din ele s-au întors, cumpărând 
de sine stătător biletul de călătorie şi o persoană a fost deportată (Israel, 
2002). Şapte persoane au primit asistenţă de repatriere din partea statului 
şi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. 

Tuturor persoanelor chestionate le-a fost oferit accesul la spectrul de ser-
vicii prevăzut de lege, necondiţionat de participarea lor în procesul pe-
nal. Însă evaluarea obiectivă a calităţii serviciilor prestate este destul de 
dificilă, deoarece lipsesc standardele de calitate. Dacă este să ne conducem 
după  opinia victimelor, atunci calitatea serviciilor poate fi evaluată ca una 
bună, deoarece majoritatea persoanelor chestionate au confirmat că sunt 
mulţumite de asistenţa acordată. Totodată dacă evaluăm asistenţa acordată 
din punct de vedere a rezultatului --  a fost reuşită (re)integrarea victimelor, 
drepturile cărora au fost încălcate  în perioada exploatării, astfel încât drep-
turile şi libertăţile fundamentale ale omului să fi fost pe deplin restabilite în 
cazul victimelor. Aşa fel de evaluare în cadrul prezentului studiu s-a dovedit 
a fi dificilă. În primul rând, pentru că o parte din persoanele chestionate încă 
urmau instruirea profesională, iar 6 persoane au spus că au nevoie de ajutor 
să-şi găsească unu loc de muncă. În general, ţinând cont de faptul că din 
15 victime o persoană nu are nivelul minim de educaţie, o persoană este 
analfabetă, 4 persoane suferă de dereglări psihice, 6 persoane au probleme 
de violenţă şi/sau alcoolism în familiile lor, atunci obiectivul de (re)inte-
grare a acestor persoane (adică să le facem membri cu drepturi depline ale 
societăţii) este destul de dificil de realizat.  

3 persoane au declarat că ele încă mai au nevoie de asistenţă psihologică, 
însă nu în cadrul centrului specializat în or. Chişinău, cum li s-a propus, ci la 
locul de trai, deoarece ele nu au cu cine lăsa copii. Însă la locul de trai o ase-
menea asistenţă gratuită nu este prestată. Pe lângă aceasta, după cum deja 
s-a menţionat, în general nu este clar în responsabilitatea cărui minister este 
acordarea asistenţei psihologice, asistenţă care se află la etapă de formare 
în ţara noastră. O persoană a spus că ar vrea să primească indemnizaţie, iar 
o persoană a spus că are nevoie acută de locuinţă, însă nimeni nu-i acordă 
această asistenţă. 
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Este cunoscut faptul că victimele exploatării prin muncă deseori renunţă la 
asistenţa psihologică şi medicală, dar şi la asistenţa în obţinerea unei pro-
fesii. Deseori necesitatea lor este să fie ajutaţi să  încaseze salariul neachi-
tat. Despre aceasta au relatat 5 persoane, care au suferit în urma exploatării 
prin muncă şi care au fost chestionate în cadrul prezentului studiu. În acelaşi 
timp 2 persoane din ele nu au renunţat nici la asistenţă medicală, deoarece 
au fost foarte epuizate. Astfel, o femeie însărcinată a beneficiat de asistenţă 
în vederea păstrării sarcinii, iar altă femeie a avut nevoie de un tratament 
anti-anemie care s-a dezvoltat în perioada de exploatare. 

Recomandările victimelor traficului de fiinţe umane pentru Guvern  

În cadrul studiului, tuturor victimelor li s-a adresat întrebarea, dacă ar dori 
să facă recomandări Guvernului Republicii Moldova pentru îmbunătăţirea 
situaţiei lor şi soluţionării problemei traficului de fiinţe umane în general. Mai 
jos sunt enumerate recomandările lor. 

Organizarea asistenţei psihologice pentru victimele traficului de fiinţe 
umane la locul de trai. 

Acordarea indemnizaţiei temporare victimelor traficului de fiinţe 
umane.

Acordarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane în vederea 
obţinerii unei locuinţe sociale. 

Combaterea violenţei în familie. 

Fortificarea protecţiei muncitorilor migranţi, informarea muncitorilor 
migranţi despre riscurile asociate migraţiei. 

Îmbunătăţirea prevenirii traficului de fiinţe umane la hotarele ţării 
(colaboratorii poliţiei de frontieră trebuie să lucreze mai eficient, în 
componenţa echipei lor  trebuie incluşi şi psihologi).

Informarea amplă a populaţiei despre problema traficului de fiinţe 
umane. 
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Concluzii 

Statul, sub influenţa standardelor internaţionale, a stabilit norme exagerate 
referitor la drepturile speciale ale victimelor traficului de fiinţe umane – un 
asemenea spectru larg de servicii gratuite nu este garantat pentru alte cate-
gorii social-vulnerabile din cadrul populaţiei. Aceasta face posibilă exercita-
rea influenţei asupra proceselor sociale, dezvoltarea protecţiei acordate din 
partea statului şi acordarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, 
apropierea de standardele internaţionale. Însă posibilităţile social-economice 
şi spirituale existente ale societăţii nu permit realizarea în practică a tuturor 
drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, consfinţite prin legislaţie. 
Aceasta permite să concluzionăm că statutul juridic al victimelor traficului de 
fiinţe umane încă depăşeşte statutul lor social.

Evaluarea practică a respectării principiilor acordării asistenţei şi a dreptu-
rilor victimelor traficului de fiinţe umane reprezintă o sarcină dificilă. Legis-
laţia nu conţine instrucţiuni cu privire la faptul, cum anume aceste principii 
şi drepturi urmează să fie realizate în practică. Lipsa de standarde minime 
de calitate pentru serviciile oferite victimelor traficului de fiinţe umane duce 
la aceea că nu este clar, în ce volum urmează să fie prestate servicii şi care 
este rezultatul aşteptat de la prestarea acestor servicii. 

Reieşind din cele expuse mai sus, evaluarea influenţei politicii asupra drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane, se efectua prin studierea opini-
ei victimelor. Analiza rezultatelor chestionării victimelor traficului de fiinţe 
umane a relevat că principiul accesului liber la justiţie în practică se respec-
tă, deoarece tuturor victimelor li s-a propus să se adreseze organelor de 
drept, însă nu toate au fost de acord să facă acest lucru. Pe lângă aceasta, 
nu toţi infractorii sunt pedepsiţi după cum merită şi nu întotdeauna se res-
pectă normele etice, în ceea ce priveşte atitudinea faţă de victimele traficu-
lui de fiinţe umane în cadrul procesului de judecată. În rezultat aceasta duce 
la revictimizarea victimelor traficului de fiinţe umane participante în procesul 
penal. 

Tuturor persoanelor chestionate li s-a oferit accesul la serviciile prevăzu-
te de lege, necondiţionat de participarea lor la procesul penal. Majoritatea 
victimelor au declarat că ele sunt mulţumite cu asistenţa acordată. Însă 
serviciile prestate nu acoperă toate necesităţile beneficiarilor şi nu permit 
întotdeauna să fie asigurată (re)integrarea lor în condiţii dificile ale vieţii 
moderne. Pe lângă aceasta, în practică încă nu se reuşeşte să fie protejată 
informaţia confidenţială cu privire la viaţa privată şi identitatea tuturor vic-
timelor traficului de fiinţe umane. 
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Recomandări

Victimele traficului de fiinţe umane chestionate  au făcut un şir de recomandări 
Guvernului referitor la măsurile care urmează a fi adoptate în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei în vederea realizării drepturilor lor  şi în general în ve-
derea îmbunătăţirii politicii de contracarare a traficului de fiinţe umane. 

Organizarea asistenţei psihologice pentru victimele traficului de fiinţe 
umane la locul de trai. 

Acordarea indemnizaţiei temporare victimelor traficului de fiinţe 
umane. 

Acordarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane în vederea 
obţinerii unei locuinţe sociale. 

Combaterea violenţei în familie. 

Fortificarea protecţiei muncitorilor migranţi, informarea muncitorilor 
migranţi despre riscurile asociate migraţiei. 

Îmbunătăţirea prevenirii traficului de fiinţe umane la hotarele ţării 
(colaboratorii poliţiei de frontieră trebuie să lucreze mai eficient, în 
componenţa echipei lor  trebuie incluşi şi psihologi). 

Informarea amplă a populaţiei despre problema traficului de fiinţe 
umane.

	

	

	

	

	

	

	



6160 6160

2.2. Opinia specialiştilor despre problemele depistate 

Problemele respectării drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane şi a 
principiilor acordării asistenţei, evidenţiate în cadrul chestionării persoanelor 
care au suferit în urma traficului de fiinţe umane, au fost ulterior discutate 
cu specialiştii din cadrul diferitor structuri (de stat şi neguvernamentale). Ei 
au fost întrebaţi, dacă cunosc despre încălcările drepturilor victimelor trafi-
cului de fiinţe umane, şi ce se poate face pentru a îmbunătăţi starea lucru-
rilor. Specialiştii au menţionat că le este cunosc faptul că nu toate drepturile 
speciale ale victimelor traficului de fiinţe umane sunt realizate în practică, 
deoarece posibilităţile social-economice şi spirituale actuale ale soci-
etăţii nu permit acest lucru. 

Compensarea prejudiciului 

La întrebarea, care din drepturile victimelor traficului de fiinţe umane este 
cel mai dificil de realizat în practică, majoritatea specialiştilor s-au referit la 
achitarea compensaţiilor pentru victimele traficului de fiinţe umane. În ace-
laşi timp, opiniile lor vis-a-vis de ce urmează de făcut pentru ameliorarea si-
tuaţiei, nu sunt univoce  şi nu întotdeauna se încadrează în teoriile existente 
în acest domeniu. Majoritatea specialiştilor chestionaţi consideră că statul 
nu poate să-şi asume obligaţia de a repara prejudiciul cauzat victimelor 
din contul mijloacelor bugetare. După părerea specialiştilor, infractorul şi nu 
statul cauzează victimei prin faptele sale un prejudiciu, înseamnă că el, la 
rândul său,  trebuie să răspundă pentru repararea prejudiciului. Iar statul 
trebuie să ajute în acest proces. 

În acelaşi timp, specialiştii nu au o părere univocă cu privire la posibi-
lităţile ameliorării situaţiei legate de achitarea compensaţiilor. Unii 
specialişti consideră că este necesar de consolidat colaborarea cu ţările de 
destinaţie ale traficului de fiinţe umane, inclusiv în cadrul cercetărilor finan-
ciare şi de obţinut ca cetăţenii Moldovei să primească compensaţii în ace-
le ţări, în care ei au fost supuşi exploatării sau prin intermediul fondurilor 
internaţionale. În ceea ce priveşte repararea prejudiciului cauzat în urma 
acţiunilor recrutorilor pe teritoriul Moldovei, aici este posibil de încercat de 
achitat iniţial victimelor compensaţii din contul mijloacelor statului dint-un 
fond creat special în acest sens, ulterior aceste mijloace urmează a fi înca-
sate de la infractori în favoarea statului. Poate la început compensaţia nu va 
fi mare, dar omul va simţi grija statului. Acest fapt este foarte important din 
punct de vedere al justiţiei restaurative. 

În acelaşi timp, unii specialişti au remarcat că orice problemă existentă ur-
mează a fi soluţionată într-un mod complex, prin trasarea scopului final, şi 
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nu prin urmărirea oarbă a unei teorii. Astfel, unul din specialişti a menţionat 
că compensaţia prejudiciului cauzat victimelor traficului de fiinţe umane tre-
buie să servească obiectivului de (re)integrare a victimelor, adică să le ajute 
să devină membrii independenţi şi liberi ai societăţii. Însă în practică deseori 
victimele traficului de fiinţe umane, care reuşesc să primească o mică com-
pensaţie, nu pot să gestioneze rezonabil mijloacele primite. Primind 2-3 mii 
lei, ele foarte repede cheltuie aceşti bani pentru a sărbători sau pentru ocu-
paţii mai puţin utile, iar după aceasta din nou solicită asistenţă structurilor 
de stat şi altor organizaţii. De aceea, dacă vorbim despre asistenţa din par-
tea statului, atunci ar fi mai eficient de investit mijloacele statului nu într-o 
plată unică destinată victimelor traficului de fiinţe umane, ci în dezvoltarea 
asistenţei sociale şi a serviciilor în vederea (re)integrării victimelor prin ma-
jorarea termenului de acordare a asistenţei, prin achitarea indemnizaţiei 
lunare până la angajarea în câmpul muncii etc. 

Deoarece analiza modalităţilor posibile de soluţionare a problemei cu achi-
tarea compensaţiilor pentru victimele traficului de fiinţe umane în Moldova 
necesită cunoştinţe de specialitate, şi pentru că în anul 2013 la cererea Se-
cretariatului permanent a fost desfăşurat un studiu special consacrat acestui 
subiect, noi nu vom face careva recomandări în acest domeniu în cadrul 
prezentului studiu. 

Revictimizarea participanţilor la procesul penal

După părerea specialiştilor din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, rev-
ictimizarea participanţilor la procesul penal are loc din cauza că statul nu 
alocă suficiente mijloace pentru protecţia martorilor, precum şi pentru achi-
tarea costului de călătorie pentru participare la şedinţe de judecată. Astfel, 
în prezent pentru a solicita protecţia pentru un martor în cadrul procesului 
penal, este necesar de demonstrat că există un pericol real pentru viaţa 
şi sănătatea martorului. Dacă, de exemplu, victima spune că ea solicită 
protecţia, deoarece în satul ei locuiesc rudele recrutorului, şi ea se teme de 
ele, atunci cel mai probabil poliţistul va răspunde că aceasta nu se consideră 
a fi un pericol real şi nu va adopta măsuri de protecţie.  Însă mai târziu, 
când victima traficului de fiinţe umane se va ciocni cu pericolul real, adică 
când la ea vor veni rudele acuzatului şi o vor ameninţa, vor cere ca ea să 
schimbe declaraţiile făcute, ea se va simţi lipsită de apărare. Nimeni nu se 
interesează în prezent, dacă victima dispune de bani pentru a procura bil-
etul de călătorie, pentru a se prezenta în şedinţa de judecată, dacă ea are 
posibilitatea de a lăsa cu cineva copilul mic pe o zi întreagă. În acelaşi timp, 
sunt cazuri când procurorul emite ordonanţă de aducere forţată în şedinţă 
de judecată a victimei, care din motive argumentate nu putea să se prezinte 
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în faţa instanţei de judecată. În rezultat, poliţia venea în sat şi în prezenţa 
tuturor consătenilor lua femeia şi o aducea în faţa instanţei de judecată. Pe 
lângă aceasta, judecătorii deseori sunt brutali cu victime, deoarece ei sunt 
supraîncărcaţi cu dosare şi se grăbesc să încheie cât mai repede procesul. 
Serviciile care se prestează de avocaţii publici (asistenţă gratuită) sunt de 
o calitate joasă. Ca rezultat, unele victime percep amestecul organelor de 
drept în viaţa lor aproximativ tot aşa, ca şi amestecul infractorilor. Un astfel 
de amestec în majoritatea cazurilor aduce multe neplăceri – traumatizează 
repetat victima, în pofida scopurilor nobile ale justiţiei. Este evident că pro-
cedurile existente în cadrul procesului penal necesită a fi analizate în vederea 
depistării şi înlăturării barierelor existente în realizarea drepturilor omului. 

Specialiştii au propus un şir de măsuri care vor contribui la evitarea 
revictimizării victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul procesului de 
judecată: 

dezvoltarea protecţia martorilor – de alocat mai multe mijloace şi de a) 
evaluat riscurile; 

depistarea barierele procedurale în apărarea drepturilor omului şi lichi-b) 
darea acestora; 

desfăşurarea cursurilor de formare pentru judecători, procurori, poli-c) 
ţişti nu numai în domeniul drepturilor omului, dar şi în privinţa meca-
nismului social-juridic de realizare a drepturilor / de aplicare a concep-
ţiei drepturilor omului în activitatea cotidiană; 

specializarea judecătorilor, dar şi examinarea posibilităţii creării jude-d) 
cătoriilor specializate pentru examinarea infracţiunilor împotriva dem-
nităţii persoanei, inclusiv traficul de fiinţe umane; 

elaborarea concepţiei protecţiei drepturilor victimelor infracţiunilor, in-e) 
clusiv ale victimelor traficului de fiinţe umane; 

dezvoltarea asistenţei specializate şi a serviciilor pentru participanţii la f) 
procesul penal. 

Inevitabilitatea pedepsei pentru traficanţii de fiinţe umane

Pentru a asigura o cercetare efectivă a infracţiunilor de trafic de fiinţe uma-
ne, precum şi pentru a asigura inevitabilitatea pedepsei pentru infractori, 
după părerea specialiştilor este necesar:

de susţinut abordarea multidisciplinară care deja se aplică la investi-a) 
garea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane (conducerea procesului 
penal de o echipă compusă din ofiţer de investigaţie, ofiţer de urmărire 
penală şi procuror); 
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de dezvoltat specializarea în investigarea infracţiunilor de trafic de fiin-b) 
ţe umane (după forme de exploatare: exploatare sexuală şi exploatare 
prin muncă, după ţările de destinaţie etc.); 

de dezvoltat asistenţa juridică garantată de stat / de către avocaţi pu-c) 
blici. 

Specialiştii din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamen-
tale au evidenţiat de asemenea problema corupţiei în instanţele de judecată 
şi organele de poliţie. Unii specialişti au menţionat că reforma care în prezent 
se desfăşoară în organele de drept, probabil că va contribui la soluţionarea 
acestei probleme. 

Alte probleme

În cadrul chestionării specialiştilor a fost de asemenea menţionată problema 
calităţii joase a serviciilor sociale prestate din partea statului, şi necesitatea 
majorării alocărilor bugetare pentru dezvoltarea acestor servicii. 

După părerea specialiştilor, avocatul parlamentar nu joacă un rol esenţial în 
apărarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Unii specialişti au 
remarcat că avocaţii parlamentari în prezent sunt mai mult preocupaţi de 
apărarea drepturilor infractorilor, decât ale victimelor. A fost o propunere de 
a introduce o unitate aparte de avocat parlamentar pentru apărarea victi-
melor infracţiunii. 

Toţi specialiştii chestionaţi susţin că majoritatea oamenilor încă nu dispune 
de o informaţie clară despre transferarea protecţia drepturilor omului de la 
nivelul declarativ la nivelul practic. Pe departe nu toţi înţeleg că respectarea 
drepturilor omului reprezintă o premisă obligatorie pentru dezvoltarea du-
rabilă a societăţii. Toţi au vorbit de asemenea despre necesitatea desfăşu-
rării cursurilor de formare şi educaţie în domenii conceptuale ale drepturilor 
omului, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg. 

Pe lângă aceasta s-a propus consolidarea rolul cercetărilor care să stea la 
baza elaborării politicii în domeniul protecţiei drepturilor victimelor traficului 
de fiinţe umane, precum şi ale victimelor altor infracţiuni. 
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Concluzii 

Problemele respectării drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane şi a 
principiilor acordării asistenţei, evidenţiate în cadrul chestionării persoanelor 
care au suferit în urma traficului de fiinţe umane, au fost ulterior discutate 
cu specialiştii din cadrul diferitor structuri (de stat şi neguvernamentale). 
Chestionarea specialiştilor a confirmat existenţa practică a problemelor de 
respectare a drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. 

Specialiştii chestionaţi au evidenţiat următoarele probleme în domeniul rea-
lizării drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane:   

neachitarea compensaţiilor victimelor traficului de fiinţe umane; – 
revictimizarea victimelor traficului de fiinţe umane;– 
investigarea puţin eficientă a infracţiunilor; – 
calitatea joasă a serviciilor acordate din partea statului; – 
rolul slab al avocatului parlamentar în soluţionarea problemelor – 
victimelor infracţiunilor, inclusiv ale victimelor traficului de fiinţe 
umane; 
alte probleme. – 

Prezenţa acestor probleme, după părerea specialiştilor, în mare măsură se 
explică prin lipsa mijloacelor necesare, precum şi prin lipsa cunoştinţelor 
speciale în domeniul drepturilor omului, prin neconştientizarea faptului că 
respectarea drepturilor omului constituie o premisă obligatorie pentru dez-
voltarea durabilă a societăţii. Pe lângă aceasta, specialiştii nu au o viziune 
clară cum protecţia drepturilor omului poate fi transferată de la nivelul de-
clarativ la nivelul practic, cum poate fi integrată protecţia drepturilor omului 
în activitatea cotidiană. 

Recomandările specialiştilor

Specialiştii chestionaţii au sugerat un şir de recomandări în privinţa măsuri-
lor care urmează să fie adoptate pentru înlăturarea problemelor depistate în 
domeniul realizării drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane.

De depistat şi de înlăturat barierele procedurale în realizarea dreptu-
rilor victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv victimelor – mar-
tori în cadrul procesului penal. 

De dezvoltat specializarea în investigarea cazurilor de trafic de fiinţe 
umane şi în urmărirea penală, de creat judecătorii specializate pen-
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tru examinarea infracţiunilor împotriva demnităţii persoanei, inclu-
siv trafic de fiinţe umane. 

De susţinut abordarea multidisciplinară care deja se aplică la inves-
tigarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane (conducerea proce-
sului penal de o echipă alcătuită din ofiţer de investigaţie, ofiţer de 
urmărire penală şi procuror). 

De îmbunătăţit protecţia martorilor – de alocat mai multe mijloace 
şi de evaluat riscurile. 

De dezvoltat asistenţa specializată şi serviciile pentru participanţii la 
procesul penal, inclusiv serviciile avocaţilor publici. 

De elaborat concepţia protecţiei drepturilor victimelor infracţiunilor, 
inclusiv ale victimelor traficului de fiinţe umane. 

De a introduce unitatea de ombudsman pentru cazurile victimelor 
infracţiunilor. 

De depistat şi de înlăturat barierele procedurale în apărarea drep-
turilor omului. 

De consolidat rolul cercetărilor la elaborarea politicii. 

De desfăşurat cursuri de formare pentru judecători, procurori, poli-
ţişti şi alţi specialişti nu doar în domeniul drepturilor omului, dar şi 
în privinţa mecanismului social-juridic de realizare a drepturilor / de 
aplicare a concepţiei drepturilor omului în activitatea cotidiană. 

De educat opinia publică în privinţa conceptului drepturilor omului, 
precum şi în privinţa modalităţilor integrării acestora în activitatea 
cotidiană.
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iii
ROLUL ORGANIZAŢIILOR SOCIeTăŢII CIVILe 
îN MONITORIZAReA DRePTURILOR VICTIMeLOR 
TRAfICULUI De fIINŢe UMANe

Monitorizarea drepturilor omului reprezintă un domeniul recunoscut de ac-
tivitate a organizaţiilor neguvernamentale (ONG) care desfăşoară activita-
tea de apărare a drepturilor omului. ONG-urile care activează în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane şi care acordă asistenţă nemijlocită 
victimelor, întotdeauna pot acumula informaţia privind cazurile de încălcare 
a drepturilor lor. Pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane ONG-
urile pot recurge la diferite strategii: 

1) să ceară respectarea drepturilor unor persoane concrete, care au sufe-
rit în urma traficului de fiinţe umane, adresându-se nemijlocit la autorităţile 
publice competente, la avocatul parlamentar sau la instanţele de judecată, 
până la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO); 

2) să colecteze şi să sintetizeze informaţia privind diferite cazuri de încăl-
care a drepturilor, care sunt condiţionate de prezenţa barierelor nemotivate 
în realizarea drepturilor şi care cer eforturi sistemice pentru înlăturarea lor 
(cadrul legislativ sau instituţional, formarea cadrelor etc.); să aducă această 
informaţie nemijlocit la cunoştinţa Guvernului şi altor structuri statale înzes-
trate cu atribuţiile corespunzătoare, sau solicitând asistenţa partenerilor / in-
termediarilor externi şi interni strategici. ONG-urile au dreptul: 

să participe la exercitarea monitorizării externe a activităţii statu-a) 
lui în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, transmiţând 
organelor de control informaţia privind încălcarea drepturilor victi-
melor traficului de fiinţe umane şi alte lacune în sistemul de contra-
carare a traficului de fiinţe umane; 

să participe în activitatea structurilor de coordonare din domeniul b) 
contracarării traficului de fiinţe umane în interiorul ţării (Comitetul 
naţional, comisii teritoriale, grupuri de lucru), să elaboreze şi să mo-
nitorizeze politica împreună cu structurile statului în interiorul ţării, 
înaintând propunerile sale; 

să desc) făşoare cercetări proprii independente, să elaboreze şi să publice 
recomandări pentru politica Guvernului. 

Participarea ONG-urilor la exercitarea monitorizării externe 

Politica statului în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane trebuie 
să se bazeze pe un sistem de drepturi şi obligaţii stabilite prin normele de 
drept internaţional, precum şi pe mecanismele internaţionale existente de 
monitorizare a executării obligaţiilor asumate. Aceasta contribuie la dura-
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bilitatea eforturilor întreprinse de către Guvern şi permite să fie extinse 
drepturile / să fie consolidat potenţialul victimelor traficului de fiinţe umane 
şi al organizaţiilor care apără drepturile lor de a participa la elaborarea, mo-
nitorizarea şi evaluarea politicii. 

Abordarea din perspectiva drepturilor omului presupune monitorizarea ex-
ternă a executării obligaţiilor statului, atât prin intermediul organelor create 
prin convenţii internaţionale (comitete şi grupuri de experţi independenţi), 
cu ajutorul altor mecanisme externe de monitorizare în cadrul acordurilor 
internaţionale, cât şi prin evaluarea publică şi independentă a acţiunilor sta-
tului.38   

Controlul extern (monitorizare şi evaluare) al executării obligaţiilor în dome-
niul contracarării traficului de fiinţe umane se efectuează în cele mai dese ori 
ciclic, prin următoarele structuri: 

organele create în conformitate cu convenţiile internaţionale „cheie” în a) 
domeniul drepturilor omului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (Comite-
tul pentru drepturile omului, Comitetul pentru lichidarea discriminării 
faţă de femei, Comitetul pentru drepturile copilului etc.); 

organele create în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniul b) 
contracarării traficului de fiinţe umane (Grupul de experţi privind contra-
cararea traficului de fiinţe umane „GRETA” şi Comitetul Părţilor Conven-
ţiei Consiliului Europei privind contracararea traficului de fiinţe umane); 

organizaţiile interguvernamentale (subdiviziunile ONU şi OSCE) şi gu-c) 
vernele altor ţări care desfăşoară studii şi publică rapoarte cu privire 
la problema traficului de fiinţe umane în Moldova, în vizorul cărora pot 
fi diferite documente de politici şi diferite aspecte ale politicii, inclusiv 
respectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane   (biennial 
Global Report on Trafficking in Persons, UNODC; Report by OSCE Spe-
cial Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Hu-
man Beings; raportul anual al Departamentului de Stat al SUA pentru 
Congresul SUA). 

ONG-urile pot apăra drepturile victimelor traficului de fiinţe umane prin pre-
zentarea informaţiei cu privire la încălcările depistate ale acestor drepturi 
structurilor susmenţionate, precum şi prin prezentarea recomandărilor cu 
privire la ameliorarea situaţiei. Această informaţie poate fi prezentată în 
formă diferită (raport neoficial / alternativ, formula tip, notă informativă 
etc.). O asemenea activitate ar fi cu mult mai eficientă, dacă ONG-urile îşi 
vor consolida eforturile pentru desfăşurarea ei şi vor elabora un document 

38 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights „Frequently Asked Questions on a 
Human Rights-Based Approach to Development Cooperation”. UN, New York and Geneva, 2006, p. 17.
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comun. De regulă, organele create prin convenţiile internaţionale elaborea-
ză de sine stătător recomandări pentru ONG-uri cu privire la modalitatea 
participării lor la procesul de control extern. În final, organul creat printr-o 
convenţie internaţională primeşte nu numai raportul guvernului cu privire la 
executarea obligaţiilor în cadrul asistenţei internaţionale, dar şi informaţia 
din partea societăţii civile cu privire la starea reală a lucrurilor. Această in-
formaţie poate fi inclusă în documentul final, care se elaborează şi se apro-
bă de către organul creat printr-o convenţie internaţională, cu formularea 
recomandărilor pentru guvernul ţării şi care urmează a fi îndeplinite până la 
următorul ciclu de monitorizare. 

Dacă vorbim despre experienţa ONG-urilor din Republica Moldova de moni-
torizare externă a politicii statului, atunci drept exemplu poate fi menţionat 
raportul alternativ cu privire la executarea de către Republica Moldova a 
Convenţiei ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei. Un asemenea raport a fost elaborat în anul 2013 pentru Comitetul 
pentru lichidarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (Comitetul 
CEDAW).39 La elaborarea raportului au participat şapte ONG-uri din Repu-
blica Moldova,40 care activează în diferite domenii, inclusiv în domeniul con-
tracarării traficului de fiinţe umane. Acest raport întocmit  conform formei 
aprobate de Comitetul CEDAW conţine un capitol special care descrie proble-
mele existente în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane. În acest 
capitol al raportului autorii au inclus informaţia despre problemele existente 
în Moldova cu privire la protecţia informaţiei cu caracter personal a victime-
lor traficului de fiinţe umane şi problema cu acordarea gratuită a poliţelor 
de asigurare medicală pentru victimele traficului de fiinţe umane. Însă, cu 
părere de rău, aceste observaţii nu au fost incluse în concluziile finale ale 
Comitetului CEDAW pentru ţara noastră, adoptate la 18 octombrie 2013, 
precum şi nu au fost făcute careva recomandări cu privire la soluţionarea 
acestor probleme.41 Experţii CEDAW, probabil, au considerat că există pro-
bleme mai prioritare despre care s-a vorbit în raportul alternativ. În pofida 
acestui eşec în apărarea intereselor victimelor traficului de fiinţe umane, 
însuşi mecanismul de control funcţionează deşi încet, dar destul de efectiv 
şi impune guvernul să-şi ajusteze politica în vederea depăşirii problemelor 
identificate. 

39 Soros Foundation-Moldova, Alternative Report submitted to the 56th Session of the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women in relation to the Fourth and Fifth Periodic Report 
of the Republic of Moldova, CEDAW/C/MDA/4-5.

40 Public Association “Promo-LEX”, International Centre “La Strada”, Moldova, Women’s Law Centre, 
Public Association “Speranta” Centre , Help Age International, Human Rights Information Centre 
(CIDO), Winrock Moldova.

41 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on 
the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova. 18 October 2013, p.6.
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Pe lângă aceasta, ONG-urile din Republica Moldova au participat la primul 
ciclu de monitorizare  a executării Convenţiei Consiliului Europei privind lup-
ta împotriva traficului de fiinţe umane care a fost desfăşurată de grupul de 
experţi „GRETA” în anii 2010-2012. Deşi nici un ONG nu a întocmit un raport 
alternativ, toate organizaţiile neguvernamentale au transmis informaţia pri-
vind lacunele în domeniul  contracarării traficului de fiinţe umane grupului 
„GRETA” în formă scrisă sau în cadrul întrevederilor şi această informaţie a 
fost inclusă în raportul final pe ţară. Ulterior observaţiile pe marginea aces-
tui raport au fost luate în consideraţie la elaborarea Planului naţional pen-
tru anii 2012-2013 şi a proiectului pentru Planul naţional pentru anii 2014-
2016. Astfel, de exemplu, în raportul GRETA pentru Republica Moldova, se 
menţionează că ONG-urile intră în componenţa Comitetului naţional, însă 
nu sunt considerate membri cu drepturi depline, ci doar cu vot consultativ. 
Aceasta nu permite ONG-urilor să participe la adoptarea deciziilor Comite-
tului naţional în condiţii de egalitate cu structurile statale. Raportul GRETA 
a recomandat Guvernului RM să consolideze rolul ONG-urilor în adoptarea 
deciziilor şi să le ofere calitatea de membru cu drepturi depline în compo-
nenţa Comitetului naţional.42 Aceste şi alte recomandări GRETA au fost luate 
în consideraţie la elaborarea Planului naţional pentru anii 2012-2013. După 
aceasta în anul 2013 a fost elaborat proiectul completărilor şi modificărilor 
corespunzătoare pentru Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005, care în prezent 
este publicat pentru dezbateri publice pe pagina web a Secretariatului per-
manent http://www.antitrafic.gov.md. Se planifică ca în anul 2014 proiectul 
va fi prezentat spre dezbatere Guvernului, iar apoi Parlamentului. 

Aproximativ în acelaşi mod are loc colaborarea ONG-urilor cu alţi experţi 
externi care, în fond, intermediază colaborarea ONG-urilor cu Guvernul, Par-
lamentul şi alte structuri de stat, contribuind la soluţionarea problemelor, 
bine cunoscute la nivel naţional. Însă, după cum deja s-a menţionat, acest 
mecanism funcţionează lent, de aceea multe ONG-uri aleg să colaboreze 
direct cu structurile statului şi să soluţioneze probleme în interiorul ţării. 

Participarea ONG-urilor la activitatea structurilor de coordonare şi la moni-
torizarea internă a politicii  

Legislaţia Republicii Moldova prevede două mecanisme de control asupra 
implementării politicii statului în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane: 

monitorizarea Strategiei SNR şi– 
monitorizarea Planului naţional.– 

42 GRETA. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Moldova. First evaluation round. Strasbourg, 9 January 
2012, p.18 (para 57).
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De monitorizarea Strategiei SNR este responsabil Ministerul Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei. Acest minister a publicat în martie 2013 al patrulea 
raport cu privire la monitorizarea implementării Strategiei SNR pentru anul 
2012,43 care conţine de asemenea informaţia privind măsurile întreprinse de 
către stat în colaborare cu alţi parteneri. 

Monitorizarea Planului naţional este efectuată în prezent de către colabo-
ratorii Secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane. Secretariatul permanent a fost creat pe lângă 
Cancelaria de Stat a RM la finele anului 2011 şi a publicat deja două Rapoar-
te naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane 
(pentru anul 2011 şi 2012).44  Aceste rapoarte conţin datele nu numai pri-
vind eforturile întreprinse de Guvern în acest domeniu, dar şi privind mă-
surile adoptate de către ONG-uri şi organizaţii interguvernamentale care au 
transmis informaţia corespunzătoare Secretariatului permanent şi au contri-
buit la elaborarea politicii şi a rapoartelor privind implementarea acesteia. 

Raportul naţional pentru anul 2012 se finalizează cu concluziile privind lacu-
nele  politicii şi recomandări privind depăşirea acestora. Până la publicarea 
acestui raport, Secretariatul permanent a distribuit proiectul raportului tutu-
ror participanţilor activi în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane, 
şi ONG-urile au avut posibilitatea să prezinte propunerile lor pentru îmbu-
nătăţirea politicii, inclusiv în domeniul protecţiei drepturilor victimelor trafi-
cului de fiinţe umane. O asemenea organizare a activităţii oferă ONG-urilor 
posibilitatea de a participa direct la elaborarea politicii în sfera contracarării 
traficului de fiinţe umane. 

Evaluarea independentă de către ONG-uri a politicii statului 

În contextul experienţei de care dispun ONG-urile în acest domeniu, este ne-
cesar de menţionat că Centrul Internaţional „La Strada” (ONG) cu susţinerea 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, a realizat pentru prima dată un 
studiu independent dedicat problemelor managementului politicii Republicii 
Moldova în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în ultimii 10 
ani (2001-2011).45 Acest studiu a fost realizat la solicitarea Secretariatului 

43 Raport de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei SNR pe perioada anului 2012 
este accesibil pe pagina web al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi familiei: http://mpsfc.gov.md/
md/rapoarte/

44 Rapoartele menţionate sunt accesibile în limba română, engleză şi rusă pe pagina web: http://www.
antitrafic.gov.md

45 „Managementul politiciilor de stat în domeniu combaterii traficului de persoane. Experienţa 
Republicii Moldova”, T. Fomina, Centrul Internaţional „La Strada”, 2012. Raportul este accesibil în 
limba română şi rusă pe paginea web: http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=30
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permanent şi s-a axat în principal pe problemele cadrului instituţional şi 
normativ al politicii, precum şi pe aspecte organizatorice. Unele concluzii şi 
recomandări din cadrul studiului au fost susţinute de către Secretariatul per-
manent, în special: elaborarea completărilor şi modificărilor pentru Legea 
nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind dezvoltarea abordării multidisciplinare în 
managementul politicii, participarea societăţii civile etc. 

În cadrul studiului susmenţionat a fost într-un mod tangenţial abordat su-
biectul aplicării conceptului bazat pe drepturile omului la planificarea politicii 
în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în ţară şi la respectarea 
standardelor internaţionale în acest domeniu. Prezentul studiu reprezintă o 
continuare logică a studiului din anul 2012. 

Colectarea probelor care demonstrează încălcarea drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane  

După cum deja s-a menţionat, în prezent nu toate drepturile victimelor trafi-
cului de fiinţe umane se realizează în practică, deoarece posibilităţile social-
economice şi spirituale ale societăţii contemporane nu permit acest lucru. 
Însă până în prezent în Moldova nu a fost oficial înregistrat nici un caz de 
încălcare a drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane, care a fi fost con-
testat pe cale judiciară în ţară sau la CEDO cu ajutorul ONG-urilor.  

ONG-urile preferă să colaboreze cu structurile statului, atât la acordarea 
asistenţei directe victimelor, cât şi la adoptarea măsurilor de dezvoltare a 
cadrului legislativ şi normativ, consolidarea potenţialului structurilor de stat 
în acest domeniu etc. Organizaţiile societăţii civile au ocupat ferm nişele de 
prestare a serviciilor pentru victimele traficului de fiinţe umane şi au acces 
direct la elaborarea politicii în acest domeniu. Potenţialul lor (cunoştinţele şi 
experienţa de lucru cu victimele traficului de fiinţe umane) este apreciat şi 
se foloseşte de către structurile statului. Însă rolul obişnuit al ONG-urilor din 
ţările dezvoltate, de „un câine de pază” al democraţiei, care „latră” puternic 
– face declaraţii importante în mijloacele de informare în masă cu privire la 
cazurile de încălcare a drepturilor omului, ajută la apărarea drepturilor pe 
cale judiciară şi atrage atenţia societăţii asupra inechităţii, încă nu este bine 
dezvoltat în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în Moldova. 

Pentru a elucida cauzele acestei situaţii, în prezentul studiu specialiştii din 
cadrul structurilor de stat au fost întrebaţi, dacă cunosc despre rolul societă-
ţii civile într-un stat democratic de drept. Pe lângă aceasta, ei au fost încu-
rajaţi să-şi expună opinia, dacă ONG-urile din Republica Moldova trebuie să 
fie mai principiale în ce priveşte protecţia drepturilor victimelor traficului de 
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fiinţe umane, să folosească mai activ posibilităţile mijloacelor de informare 
în masă, precum şi sesizările CEDO. Toţi specialiştii din cadrul structurilor 
de stat chestionaţi au menţionat că ei cunosc rolul ONG-urilor în democra-
tizarea vieţii sociale şi înţeleg importanţa lor. Însă majoritatea specialiştilor 
consideră că în societate încă nu au fost create condiţii necesare pentru re-
alizarea acestui rol, deoarece mecanismul social-juridic de protecţie a drep-
turilor omului în ţara noastră se află încă la o etapă incipientă. În particular, 
unii specialişti au menţionat că din punctul lor de vedere, drepturile lor de 
asemenea încă nu sunt protejate. În aceste condiţii, după părerea lor, ONG-
urile nu trebuie să critice dur activitatea structurilor de stat şi să mărească 
numărul de plângeri, ci să stabilească un scop comun – îmbunătăţirea situ-
aţiei în domeniul protecţiei drepturilor omului, să colaboreze cu structurile 
statului pentru realizarea scopului propus. ONG-urile trebuie să aibă o abor-
dare profesionistă şi să propună soluţii pentru problemele existente (cel mai 
bine – soluţii sistemice), şi nu doar să critice statul, care are o sumedenie 
de probleme. ONG-urile nu trebuie să se grăbească cu sesizările la CEDO, 
deoarece hotărârile Curţii nu sunt întotdeauna echitabile (ele se bazează pe 
normele de drept european, la care legislaţia Republicii Moldova încă nu a 
fost complet adoptată) şi duc la refluxul de mijloace bugetare şi aşa insufici-
ente pentru protecţia socială. După părerea specialiştilor din cadrul structu-
rilor statului, ONG-urile trebuie să folosească la maximum toate posibilităţile 
pentru soluţionarea problemei în interiorul ţării. Totodată, unii specialişti 
din cadrul structurilor statului au adus exemple de colaborare cu ONG-uri-
le, când iniţial poziţia principială a ONG-urilor le-a provocat o nemulţumire 
severă, dar în final a contribuit la soluţionarea problemelor unor  persoane 
concrete, ceea ce i-a făcut să respecte poziţia ONG-urilor. 

Specialiştii din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamen-
tale au menţionat că ei cunosc despre dificultăţile statului şi înţeleg că unele 
drepturi ale victimelor traficului de fiinţe umane pot fi realizate doar cu tim-
pul, când statul va dispune de mijloace necesare. Anume din aceste consi-
derente, ONG-urile încă nu recurg la rolul „câinelui de pază”, ci preferă să 
colaboreze cu structurile statului la soluţionarea problemelor victimelor tra-
ficului de fiinţe umane. Totodată, ei ar vrea să ocupe o poziţie mai principială 
în ceea ce priveşte protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. 
Însă pentru aceasta drepturile victimelor traficului de fiinţe umane trebuie 
formulate în cadrul actelor normativ-juridice astfel, încât încălcarea acestora 
să fie contestabilă pe cale judiciară. ONG-urile consideră că ele întotdeauna 
trebuie să aibă o abordare constructivă şi să sugereze soluţionarea proble-
melor. Obiectivul ONG-lor este de a atenţiona societatea asupra cazurilor de 
inechitate şi să stimuleze statul să elimine asemenea cazuri. 
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Concluzii

În prezent ONG-urile din Republica Moldova au acumulat o anumită expe-
rienţă în domeniul participării la monitorizarea externă a politicii statului în 
domeniul contracarării traficului de fiinţe umane. Pe lângă aceasta, ONG-uri-
le  participă activ în cadrul Comitetului Naţional şi a grupurilor de lucru cre-
ate de către Secretariatul permanent, ceea ce le permite să participe în mod 
direct la elaborarea politicii statului şi la monitorizarea implementării ei. 

Însă rolul firesc al ONG-urilor de „câine de pază” al democraţiei, încă nu este 
bine dezvoltat în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane în Repu-
blica Moldova. 

La întrebarea privind cauzele acestui fenomen, specialiştii din cadrul structu-
rilor statului au menţionat că în Moldova încă nu sunt create condiţii necesa-
re pentru realizarea acestui rol. Din aceste considerente ONG-urile trebuie: 

să nu critice dur activitatea structurilor de stat, ci să urmărească – 
scopul comun – îmbunătăţirea situaţiei în domeniul protecţiei drep-
turilor omului; 

să propună soluţii (preferabil sistemice), şi  nu doar să critice statul – 
care are multe probleme; 

să nu să se grăbească cu sesizările la CEDO, deoarece aceasta duce – 
la refluxul inclusiv şi al mijloacelor bugetare, prevăzute pentru pro-
tecţia socială, ci să valorifice toate posibilităţile existente pentru so-
luţionarea problemei în interiorul ţării. 

Specialiştii din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamen-
tale au menţionat că ei şi-ar dori să ocupe o poziţie mai principială în dome-
niul protecţiei drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Însă pentru 
aceasta drepturile victimelor traficului de fiinţe umane trebuie formulate în 
cadrul actelor normativ-juridice astfel, încât încălcarea lor să fie contesta-
bilă pe cale judiciară, ONG-urile consideră că ele întotdeauna trebuie să fie 
constructive şi să propună soluţii pentru problemele existente. Obiectivul 
ONG-lor este să atenţioneze societatea despre cazurile de inechitate şi să 
stimuleze statul să elimine asemenea cazuri. 
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Recomandări

Respectarea drepturilor omului trebuie să devină treptat criteriul de 
bază al eficacităţii activităţii aparatului de stat. Statul trebuie nu doar 
să ratifice convenţiile internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor 
omului, dar şi să meargă mai departe, creând un mediu favorabil / 
condiţii necesare pentru realizarea lor, elaborând cadrul instituţional 
necesar şi incorporând normele de apărare a drepturilor omului nu 
doar în legislaţie, dar şi în acte normative, în proceduri standard şi în 
practică. 

Statul trebuie să stabilească clar nivelul minim admisibil pentru reali-
zarea fiecărui din drepturile victimelor traficului de fiinţe umane, ga-
rantate prin lege, pentru ca lipsa resurselor necesare să nu împiedice 
realizarea tuturor drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane.

Este necesar de dezvoltat monitorizarea drepturilor victimelor traficului 
de fiinţe umane. ONG-urile trebuie să ocupe treptat o poziţie mai 
principială, în domeniul protecţiei drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane, contribuind la realizarea transformărilor sociale necesare 
în acest sens. 
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CONCLUZII şI ReCOMANDăRI GeNeRALe
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concLuZii Şi REcoMAnDĂRi GEnERALE

Concluziile studiului 

1. Analiza normelor Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea  traficului 
de fiinţe umane nr. 241-XVI din 20 oc-
tombrie 2005 în cadrul prezentului studiu 
relevă un înalt nivel de abstractizare a nor-
melor care se referă la drepturile victimelor 
traficului de fiinţe umane, lipsa de instruc-
ţiuni privind elaborarea procedurilor stan-
dard de acordare a asistenţei şi legătura 
lor cu procesul bugetar. Aceasta contribuie 
la apariţia barierelor administrative la re-
alizarea şi protecţia drepturilor. Legea nu 
prevede nici o legătură între cadrul insti-
tuţional din domeniul contracarării traficu-
lui de fiinţe umane cu alte instituţii care se 
ocupă de promovarea şi protecţia drepturi-
lor omului.

2. Plan naţional pentru anii 2012-2013 
(al cincilea după număr) conţine patru ca-
pitole, unul din care este orientat spre so-
luţionarea problemelor în domeniul acor-
dării asistenţei victimelor traficului de fiin-
ţe umane, ceea ce conform recomandări-

Recomandările studiului 

De completat Legea nr. 241-XVI din 20 oc-
tombrie 2005 cu prevederi privind necesi-
tatea elaborării actelor normative – stan-
dardelor minime de calitate, care să de-
scrie în mod detaliat modul şi procedurile 
de acordare a asistenţei pentru victimele 
traficului de fiinţe umane şi care să asigure 
legătura între aceste proceduri cu procesul 
bugetar / alocarea mijloacelor necesare. 

De completat Legea nr. 241-XVI din 20 oc-
tombrie 2005 şi actele normative adopta-
te în vederea implementării acestei legi, cu 
prevederi privind rolul instituţiilor naţionale 
care se ocupă de promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, în managementul poli-
ticii din domeniul contracarării traficului de 
fiinţe umane.

De elaborat în baza prevederilor Legii nr. 
241-XVI din 20 octombrie 2005 (princi-
pii, garanţii şi obligaţii) o listă concretă de 
drepturi ale victimelor traficului de fiinţe 
umane (adulţi şi copii) garantate de stat, o 
listă comodă pentru aplicarea ei în practică, 
inclusiv în vederea familiarizării victimelor 
traficului de fiinţe umane cu drepturile lor. 
De inclus în acest document informaţia pri-
vind modul de contestare a cazurilor de în-
călcare a drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane. 

De combinat dezvoltarea abordării din per-
spectiva apărării drepturilor omului în po-
litica şi managementul politicii bazate pe 
rezultate: 
 i. De implicat victimele traficului de fiin-

ţe umane în elaborarea politicii (de for-
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lor internaţionale face posibilă realizarea 
abordării bazate pe drepturile omului. Însă 
majoritatea problemelor incluse în acest 
capitol sunt formulate sau într-un mod vag 
(ca neajunsuri) sau în formă de probleme 
de natură organizatorică, ceea ce nu per-
mite să evaluăm influenţa implementării 
planului asupra drepturilor victimelor tra-
ficului de fiinţe umane. Victimele traficului 
de fiinţe umane nu participă la elaborarea 
politicii. 

3. Strategia SNR pentru anii 2009-2016 
urmăreşte scopul creării unei instituţii de-
mocratice speciale pentru protecţia drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane, 
însă acest document nu prevede posibilita-
tea şi modul de contestare a încălcării drep-
turilor. Monitorizarea implementării acestei 
strategii se află în afara controlului instituţi-
ilor naţionale care se ocupă de promovarea 
şi protecţia drepturilor omului.

4. În Moldova este elaborat şi se imple-
mentează cel de-al doilea Plan naţional 
în domeniul drepturilor omului (2011-
2014) – document de politici care gene-
ralizează politica statului privind consolida-
rea protecţiei drepturilor omului în diferite 
domenii. Acest document permite crearea 
unei viziuni generale cu privire la starea 
lucrurilor în domeniul protecţiei drepturi-
lor omului în Moldova. Pe lângă aceasta, în 
Moldova au fost create instituţii naţionale 
care se ocupă de protecţia şi promovarea 
drepturilor omului:

mulat problemele politicii din punctul 
de vedere al victimelor); 

ii. De inclus în documentele de politici ana-
liza situaţională a problemelor existen-
te în domeniul realizării drepturilor vic-
timelor traficului de fiinţe umane şi in-
formaţia privind punctul de referinţă la 
soluţionarea fiecărei probleme; 

iii. De dezvoltat monitorizarea indepen-
dentă şi evaluarea influenţei politicii de 
combatere a traficului de fiinţe umane, 
de consolidat rolul organizaţiilor socie-
tăţii civile în cadrul acestei activităţi.

Instituţiile naţionale care se ocupă de pro-
movarea şi protecţia drepturilor omului 
trebuie să participe la monitorizarea imple-
mentării strategiei SNR.

Este necesar de inclus informaţia privind 
măsurile de respectare a drepturilor victi-
melor traficului de fiinţe umane în urmă-
toarele documente: 

Plan naţional în domeniul drepturilor – 
omului; 
Raport anual al Centrului pentru drep-– 
turile omului cu privire la respectarea 
drepturilor omului în Republica Moldova 
pentru anul precedent, care se prezintă 
spre examinare Parlamentului. 
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1) 4 avocaţi parlamentari, care împreună 
cu aparatul de deservire formează Centrul 
pentru drepturile omului;  
2) Consiliul pentru prevenirea şi lichidarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii. 
Însă politica în domeniul protecţiei dreptu-
rilor omului nu are legătură strânsă cu poli-
tica din domeniul contracarării traficului de 
fiinţe umane. 

5. Evaluarea respectării în practică a prin-
cipiilor acordării asistenţei şi a protecţi-
ei drepturilor victimelor traficului de fiinţe 
umane reprezintă o sarcină dificilă. Legisla-
ţia nu conţine instrucţiuni clare, cum anume 
aceste principii şi drepturi urmează să fie 
realizate în practică. Lipsa de standarde mi-
nime de calitate a serviciilor pentru victime-
le traficului de fiinţe umane duce la necla-
ritate, în ce volum urmează să fie prestate 
servicii şi care este rezultatul aşteptat de la 
prestarea acestor servicii. 

Reieşind din cele expuse mai sus, evalua-
rea influenţei politicii asupra drepturilor vic-
timelor traficului de fiinţe umane, se efec-
tua prin studierea opiniei victimelor. Analiza 
rezultatelor chestionării victimelor traficului 
de fiinţe umane a confirmat că principiul ac-
cesului liber la justiţie în practică se respec-
tă, deoarece tuturor victimelor li s-a propus 
să se adreseze la poliţie, însă nu toate au 
fost de acord să facă acest lucru. Pe lân-
gă aceasta, nu toţi infractorii sunt pedep-
siţi după cum merită şi nu întotdeauna se 
respectă normele etice, în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de victimele traficului de fiin-
ţe umane în instanţele de judecată. În con-
secinţă aceasta duce la revictimizarea victi-
melor traficului de fiinţe umane participante 
la procesul penal. 

Necesită a fi perfecţionată activitatea de in-
formare a prezumatelor victime ale traficu-
lui de fiinţe umane despre drepturile lor. În 
prezent victimele nu înţeleg întotdeauna, la 
ce concret ele au dreptul. Această informa-
ţie urmează să fie prezentată într-o formă 
simplă accesibilă pentru perceperea şi înţe-
legerea ei de către victime, majoritatea ab-
solută a cărora au un nivel jos de educaţie, 
iar o parte au şi probleme psihice.  

Recomandările victimelor traficului de 
fiinţe umane

Victimele traficului de fiinţe umane chesti-
onate au dat un şir de recomandări Guver-
nului referitor la măsurile care urmează a fi 
adoptate în vederea îmbunătăţirii situaţiei 
în ce priveşte realizarea drepturilor lor  şi în 
general în vederea îmbunătăţirii politicii de 
contracarare a traficului de fiinţe umane. 

De organizat acordarea asistenţei psi-
hologice pentru victimele traficului de 
fiinţe umane la locul de trai. 

De acordat o indemnizaţie temporară vic-
timelor traficului de fiinţe umane. 

De acordat asistenţă victimelor traficu-
lui de fiinţe umane în vederea obţinerii 
unei locuinţe sociale. 

	

	

	



8180 8180

Tuturor persoanelor chestionate li s-a ofe-
rit accesul la spectrul serviciilor prevăzut 
de lege, necondiţionat de participarea lor 
în procesul penal. Majoritatea victimelor au 
declarat că ele sunt mulţumite de asistenţa 
acordată. Însă serviciile prestate nu acoperă 
toate necesităţile beneficiarilor şi nu permit 
întotdeauna să fie asigurată (re)integrarea 
lor în condiţii grele ale vieţii moderne. Pe 
lângă aceasta, în practică încă nu se reuşeş-
te să fie protejată informaţia confidenţială 
cu privire la viaţa privată şi identitatea tutu-
ror victimelor traficului de fiinţe umane.

6. Chestionarea specialiştilor a confirmat 
că în practică există probleme de respec-
tare a drepturilor victimelor traficului de 
fiinţe umane. Specialiştii  au evidenţiat ur-
mătoarele probleme în domeniul realiză-
rii drepturilor victimelor traficului de fiinţe 
umane:   

neachitarea compensaţiilor victimelor •	
traficului de fiinţe umane; 
revictimizarea victimelor traficului de •	
fiinţe umane;
investigarea puţin efectivă a infracţiu-•	
nilor; 
calitatea joasă a serviciilor acordate •	
din partea statului; 
rolul slab al avocatului parlamentar în •	
soluţionarea problemelor victimelor in-
fracţiunilor, inclusiv ale victimelor trafi-
cului de fiinţe umane; 
alte probleme.•	

Prezenţa acestor probleme, după părerea 
specialiştilor, în mare măsură se explică 
prin lipsa mijloacelor necesare, precum şi 
prin lipsa cunoştinţelor speciale în dome-
niul drepturilor omului, prin neconştienti-

De luptat împotriva violenţei în familie. 

De consolidat protecţia muncitorilor mi-
granţi, de informat muncitorii migranţi 
despre riscurile asociate migraţiei de 
muncă. 

De îmbunătăţit prevenirea traficului de 
fiinţe umane la hotarul ţării (colaborato-
rii poliţiei de frontieră trebuie să lucreze 
mai bine, în componenţa echipei trebuie 
să fie incluşi psihologi). 

De sensibilizat populaţia despre proble-
ma traficului de fiinţe umane.

Recomandările specialiştilor 

De depistat şi de înlăturat barierele pro-
cedurale în realizarea drepturilor victi-
melor traficului de fiinţe umane, inclusiv 
victimelor – martori în cadrul procesului 
penal. 

De dezvoltat specializarea în investiga-
rea cazurilor de trafic de fiinţe umane 
şi în urmărirea penală, de creat judecă-
torii specializate pentru examinarea in-
fracţiunilor împotriva demnităţii persoa-
nei, inclusiv traficul de fiinţe umane. 

De susţinut abordarea multidisciplinară 
care deja se aplică la investigarea infrac-
ţiunilor de trafic de fiinţe umane (condu-
cerea procesului penal de o echipă com-
pusă din  ofiţer  de investigaţie, ofiţer de 
urmărire penală, procuror). 
De îmbunătăţit protecţia martorilor – de 
alocat mai multe mijloace şi de evaluat 
riscurile. 
De dezvoltat asistenţa specializată şi 
servicii pentru participanţii la procesul 
penal, inclusiv serviciile avocaţilor pu-
blici. 
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zarea faptului că respectarea drepturilor 
omului constituie o premisă obligatorie 
pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. 
Pe lângă aceasta, specialiştii nu au o viziu-
ne clară  cum protecţia drepturilor omului 
poate fi transferată de la nivel declarativ 
la nivelul practic, cum de integrat protecţia 
drepturilor omului în activitatea cotidiană.

7. În prezent ONG-urile din Republica Mol-
dova au acumulat o anumită experienţă 
în domeniul participării lor la monitoriza-
rea externă a politicii statului în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane. Pe 
lângă aceasta, ONG-urile participă activ în 
cadrul Comitetului Naţional şi a grupurilor 
de lucru create de către Secretariatul per-
manent, ceea ce le permite să participe în 
mod direct la elaborarea politicii statului şi 
la monitorizarea implementării ei. 

Însă rolul firesc al ONG-urilor de „câine 
de pază” al democraţiei, încă nu este bine 
dezvoltat în domeniul contracarării traficu-
lui de fiinţe umane în Republica Moldova. 

De elaborat concepţia protecţiei dreptu-
rilor victimelor infracţiunilor, inclusiv ale 
victimelor traficului de fiinţe umane. 
De introdus unitatea de ombudsman 
pentru dosarele victimelor infracţiuni-
lor. 
De depistat şi de înlăturat barierele pro-
cedurale în apărarea drepturilor omu-
lui. 
De consolidat rolul cercetărilor la elabo-
rarea politicii.
De desfăşurat cursuri de formare pentru 
judecători, procurori, poliţişti şi alţi spe-
cialişti nu doar în domeniul drepturilor 
omului, dar şi în privinţa mecanismului 
social-juridic de realizare a drepturilor / 
de aplicare a concepţiei drepturilor omu-
lui în viaţa de toate zilele. 
De educat opinia publică în domeniul 
drepturilor omului, precum şi despre 
modalităţile integrării lor în activitatea 
cotidiană. 

Respectarea drepturilor omului trebuie 
să devină treptat criteriul de bază al efi-
cienţei activităţii aparatului de stat. Sta-
tul trebuie nu doar să ratifice convenţi-
ile internaţionale în domeniul protecţi-
ei drepturilor omului, dar şi să meargă 
mai departe, creând un mediu favorabil 
/ condiţii necesare pentru realizarea lor, 
elaborând cadrul instituţional necesar şi 
incorporând normele de apărare a drep-
turilor omului nu doar în legislaţie, dar 
şi în acte normative, în proceduri stan-
dard şi în  practică. 

Statul trebuie să stabilească clar nivelul 
minim admisibil pentru realizarea fiecă-
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La întrebarea care sunt cauzele acestui fe-
nomen, specialiştii din cadrul structurilor 
de stat au menţionat că în Moldova încă nu 
sunt create condiţii necesare pentru reali-
zarea acestui rol. Din aceste considerente 
ONG-urile trebuie: 

să nu critice dur activitatea structurilor •	
de stat, ci să urmărească scopul comun 
– îmbunătăţirea situaţiei în domeniul 
protecţiei drepturilor omului; 

să propună soluţii (preferabil sistemice), •	
şi nu doar să critice statul care are multe 
probleme; 

să nu să se grăbească cu sesizări la CE-•	
DO, deoarece aceasta duce la refluxul 
inclusiv şi al mijloacelor bugetare, pre-
văzute pentru protecţia socială, ci să 
valorifice toate posibilităţile existente 
pentru soluţionarea problemei în inte-
riorul ţării. 

Specialiştii din cadrul organizaţiilor negu-
vernamentale şi interguvernamentale au 
menţionat că şi-ar dori să ocupe o poziţie 
mai principială în domeniul protecţiei drep-
turilor victimelor traficului de fiinţe umane. 
Însă pentru aceasta drepturile victimelor 
traficului de fiinţe umane trebuie să fie for-
mulate în cadrul actelor normativ-juridice 
astfel, încât încălcarea lor să fie contestabilă 
pe cale judiciară, ONG-urile consideră că ele 
întotdeauna trebuie să aibă o abordare con-
structivă şi să propună soluţii pentru pro-
blemele existente. Obiectivul ONG-lor este 
de a atenţiona societatea despre cazurile de 
inechitate şi să stimuleze statul să înlăture 
asemenea cazuri.

rui din drepturile victimelor traficului de 
fiinţe umane, garantate prin lege, pen-
tru ca lipsa resurselor necesare să nu 
împiedice realizarea tuturor drepturilor 
victimelor traficului de fiinţe umane.

Este necesar de dezvoltat monitorizarea 
drepturilor victimelor traficului de fiin-
ţe umane. ONG-urile trebuie să ocupe 
treptat o poziţie mai principială, în ceea 
ce priveşte protecţia drepturilor victi-
melor traficului de fiinţe umane, contri-
buind la realizarea transformărilor soci-
ale necesare în acest sens. 
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