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 Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 
constituie o preocupare constantă şi comună tuturor sistemelor de drept, în 
special ale celor circumscrise Uniunii Europene. În orice orânduire socială, 
viaţa omului a fost ocrotită de lege, nu numai ca fenomen biologic, ci, mai 
presus de toate, ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei 
societăţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţei societăţii. 
 Modernizarea societăţii în care trăim a atras după sine, cum era de 
aşteptat, dezvoltarea nu numai a laturilor pozitive, ci şi înflorirea 
criminalităţii organizate şi a traficului de persoane, obligând autorităţile să 
adopte măsurile adecvate  pentru contracararea acestor fenomene.  
 Teza de doctorat intitulată „Aspecte teoretice şi  d epractică judiciară 
privind infracţiunea de trafic de persoane” analizează reglementările actuale 
în domeniu pe mai multe planuri, luând în considerare prevederile tratatelor 
şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat, prevederile legislaţiei 
penale în vigoare, într-un amplu context de drept şi practică judiciară, aflat 
în permanentă schimbare. Cadrul european în care activează sistemul 
judiciar din România obligă societatea românească şi autorităţile să se 
adapteze noilor standarde, mai ales în acest domeniu deosebit de important. 
  Lucrarea abordează traficul de persoane din perspectiva dreptului 
penal coroborat cu dreptul procesual penal şi criminologie, aspecte care nu 
puteau fi scoase din contextul cadrului penal, ca o materializare a voinţei 
legiuitorului şi o punere în practică a aspectelor teoretice legate de 
incriminarea faptei de trafic de persoane. 
 De o deosebită importanţă sunt aspectele legate de abordarea victimei 
traficului de persoane, astfel încât procedurile judiciare la care participă să 
nu fie traumatizante şi să nu contribuie la revictimizarea acesteia.  Minorul, 
ca victimă a traficului de persoane ocupă un loc special, având în vedere 
necesitatea aplecării cu deosebită delicateţe, asupra investigării aspectelor 
legate de exploatarea acestuia.  
 Fenomenul traficului de persoane naşte adesea controverse şi confuzii, 
fiind asemănat cu traficul de migranţi, cu proxenetismul, iar victima 
traficului de persoane cu prostituata. Lucrarea îşi propune să analizeze, în 
detaliu, asemănările şi deosebirile între aceste infracţiuni, în vederea 
eliminării oricăror controverse. Aspectele teoretice sunt întărite de numerose 
exemple din practica judiciară a instanţelor din România.   
 Motivaţia redactării acestei lucrări o constituie dorinţa de pune la 
dispoziţia specialiştilor din dreptul penal, dar şi a celor cu preocupări în 
acest domeniu, a  experienţei acumulate de către autoare în aproape zece ani  
de muncă de poliţie în acest domeniu, prin elaborarea  unei lucrări  de 
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specialitate, utilă şi necesară pentru a clarifica unele aspecte privind traficul 
de persoane, un fenomen aflat în permanentă schimbare.  

De asemenea, sunt supuse atenţiei specialiştilor propuneri “de lege 
ferenda”, în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi combatere a 
traficului de persoane.  
 Lucrarea nu îşi propune să epuizeze problemele ridicate de această 
instituţie de drept, ci numai să le documenteze şi să deschidă noi căi de 
reflecţie asupra  acesteia, din perspectiva unor surse diverse de documentare, 
prin cunoaşterea aprofundată a dreptului penal comparat şi a practicii 
judiciare  naţionale şi internaţionale.  
 
 
 
CAPITOLUL I:  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TRAFICUL  

DE PERSOANE 
 

Capitolul I analizeză fenomenul migraţionist şi legătura acestuia cu 
traficul de persoane. De-a lungul istoriei umanităţii, mişcările migratorii au 
constituit un fenomen constant, astfel că s-a ajuns să se afirme că „istoria 
lumii este istoria migraţiei1”. Deplasările populaţiei la nivel internaţional se 
datorează unor cauze diferite, în funcţie de momentul istoric analizat, în 
special circumstanţele economice, politice sau religioase. 

Traficul de persoane reprezintă o violare a drepturilor omului, a 
demnităţii şi libertăţii acestuia,  un fenomen care există şi se manifestă în 
aproape toate ţările lumii, indiferent de gradul acestora de dezvoltare. An de 
an, femei, bărbaţi şi copii devin victime ale exploatării sexuale, ale 
exploatării prin muncă forţată sau pentru prelevarea de organe. Cauzat de o 
multitudine de factori psiho-sociali precum sărăcia, lipsa de educaţie, relaţii 
familiale dezorganizate  etc., traficul de persoane ia amploarea unui fenomen 
în special în ţările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare. De asemenea, 
efectele sale pot afecta o multitudine de arii din viaţa unei comunităţi 
precum mişcările demografice, sănătatea, securitatea publică, nivelul de 
educaţie, gradul de ocupare a forţei de muncă. 

 Traficul de persoane nu este un fenomen recent, existând rapoarte ale 
poliţiei din alte state, datate la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cel mai recent 
Raport anual privind traficul de persoane prezentat de către Departamentul 
de Stat al Statelor Unite ale Americii, apreciază că „aproximativ 800.000 de 
                                                
1 Herrero Herrero C., „Migracion de extranjeros. Su relacion con delincuencia.Perspectiva criminologica”, 
Revista Actualidad Penal, Spania,  2003, partea I, pag. 234. 
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persoane sunt traficate anual în afara graniţelor naţionale, cifră care nu 
include milioanele de persoane traficate în propriile ţări.”  

Biroul Internaţional al Muncii, structura specializată a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, afirmă într-un raport dat publicităţii în luna februarie 2008,  
că cel puţin 2,4 milioane de persoane sunt victime ale traficului de persoane 
în scopul exploatării forţei de muncă în toată lumea, generând un profit 
estimat de 32 miliarde dolari SUA anual2. Cat priveşte Europa, aceeaşi 
organizaţie estimează că aproximativ 300.000 femei ar fi afectate de traficul 
de persoane  în fiecare an.  

La rândul său, UNICEF3 estimează că „la nivel global, aproximativ 
1.2 milioane copii sunt traficaţi în fiecare an, atât în ţările lor, cât şi în afara 
graniţelor acestora”.  

Organizaţia Internatională privind Migraţia şi Comisia Europeană 
estimează că 12.000 până la 36.000 de persoane sub 18 ani sunt traficate 
anual în Europa în diverse scopuri, inclusiv pentru a fi puşi la muncă forţată, 
munci casnice, munci agricole, cerşit şi furat. 

Potrivit Raportului Uniunii Europene privind situaţia crimei 
organizate  din anul 2004, la scară globală traficul de fiinţe umane este o 
afacere de 8,5 miliarde euro până la 12 miliarde euro pe an. 

Deşi cifrele referitoare la numărul de persoane traficate diferă uneori 
mult de la o sursă la alta, iar o estimare bazată pe o metodologie unitară, 
acceptată de specialiştii în domeniu continuă să fie încă un deziderat, ele 
confirmă o realitate extrem de îngrijorătoare: traficul de persoane 
înseamnă, înainte de orice, multe, prea multe tragedii umane, vieţi 
distruse pentru profitul traficanţilor.  

 
 
 

CAPITOLUL II: REGLEMENTĂRI JURIDICE INTERNAŢIONALE  
PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TRAFIC DE  
PERSOANE  
 

În capitolul al II-lea sunt analizate, pe rând, reglementările în domeniu 
la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi la nivelul Consiliului Europei. 

Lunga şi variata istorie a documentelor internaţionale cu privire la 
traficul de persoane reflectă dificultăţile comunităţii internaţionale de a 
                                                
2 http://www.ilo.org/global/Themes/Forced_Labour/lang--en/index.htm 
 
3 Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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ajunge la un consens şi de a obţine în mod eficient o înţelegere la scară 
largă. La nivel mondial, istoria începe cu Acordul internaţional pentru 
suprimarea comerţului cu femei, ce dateză din anul 19044, continuând apoi 
cu Convenţia pentru suprimarea traficului de femei şi copii5 sau cu 
Convenţia privind suprimarea traficului de persoane si exploatarea prin 
prostituţie6. 

Aceste prime instrumente de largă aplicaţie internaţională sunt 
analizate în lucrare, rând pe rând,  fiind subliniat rolul deosebit de important 
al acestora prin semnalarea problemelor cu care se confruntau statele la nivel 
naţional, la acea vreme,  prin  implementarea unor prime măsuri de politică 
penală şi de prevenţie, şi prin asumarea unor obligaţii la nivel internaţional, 
trasând liniile de politică a reglementărilor pe care trebuie să le facă statele 
pentru a da aplicabilitate şi eficienţă convenţiilor adoptate şi asumate prin 
semnare.  

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate şi Protocolul adiţional privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi   copiilor au fost 
analizate împreună, întrucât traficul de persoane este, prin excelenţă, o 
infracţiune de crimă organizată, care încalcă  grav drepturile omului.   În 
preambulul Protocolului se precizează faptul că “asocierea Convenţiei 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate cu un 
instrument internaţional vizând prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special a femeilor şi a copiilor, va ajuta la 
prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate”.  

 Convenţia reprezintă principalul mecanism internaţional de luptă 
împotriva criminalităţii organizate adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite. 
Convenţia este un instrument cu forţă juridică obligatorie care angajează 
statele semnatare în sensul adoptării unei serii de măsuri împotriva crimei 
organizate transfrontaliere. 

În ceea ce priveşte reglementările la nivelul Uniunii Europene, se 
observă că începând cu anii 90, Uniunea Europeană s-a implicat activ în 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane, în special pentru prevenirea 
traficului de persoane, revizuirea legislaţiei penale la nivel european, 
                                                
4 Acordul internaţional cu privire la reprimarea traficului cu femei, semnat la 18 mai 1904. 
5 Semnată de 27 de state, printre care si România. 
6 Adoptată la data de 2 decembrie 1949 prin Rezoluţia 317 (IV) a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti şi judiciare în vederea identificării şi 
tragerii la răspundere penală a traficanţilor, precum şi pentru acordarea 
protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane.   Au fost analizate o 
serie de directive ale Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane. 

Tratatul de la Amsterdam, care are printre obiective crearea unui 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, ocupă un loc important în analiza 
activităţii Uniunii Europene în acest domeniu.  Titlul al VI-lea se referă la 
cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală. În cuprinsul acestui 
capitol, găsim o referire expresă la traficul de persoane, tratatul considerând 
infracţiunea de trafic de persoane ca pe unul din delictele care trebuie 
combătute cu precădere.  

În lucrarea este prezentat, de asemenea,  Planul UE privind cele mai 
bune practici, standarde şi proceduri pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane7. 

În pofida acestei activităţi intense la nivelul Uniunii Europene, traficul 
de persoane nu a scăzut în intensitate. Într-o recomandare a Parlamentului 
European privind lupta împotriva traficului de persoane din anul 2006 se 
menţionează  că “măsurile adoptate până în prezent pentru a diminua traficul 
de persoane nu au determinat o scădere a numărului victimelor, ci, din 
contră, se constată că traficul de persoane este una din activităţile ilicite care 
a luat amploare”.  Acest lucru presupune o intensificare a activităţilor  
desfăşurate atât în  la nivelul prevenirii traficului de persoane, dar mai ales 
pentru combaterea fenomenului prin tragerea la răspundere penală a celor 
vinovaţi. Crearea unei legislaţii antitrafic eficientă constituie un prim pas în 
combaterea acestui fenomen.  

În acest context, este analizat în detaliu şi cel mai recent demers al 
Consiliului Europei, respectiv elaborarea Convenţiei privind lupta 
împotriva traficului de persoane. Scopul acesteia este acela de a  reglementa 
cadrul internaţional de incriminare a infracţiunii de trafic de persoane,  de a 
elabora  recomandări pentru  statele membre şi nemembre în vederea 
instituirii unor măsuri eficiente pentru prevenirea şi incriminarea  traficului 
de persoane, dar şi pentru pentru acordarea asistenţei victimelor acestei 
infracţiuni. Acţiunea Consiliului Europei este cu atât mai relevantă cu cât 
acesta  numără printre cele 46 de state membre, atât ţări de origine cât şi de 
tranzit şi de destinaţie pentru victimele traficului de persoane. 

                                                
7 Decizia nr. 2005/C311/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 09. 12. 2005. 
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Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane  a fost adoptată  la 3 mai 2005 şi deschisă spre semnare la 16 
mai 2005 la Varşovia. Convenţia a intrat în vigoare la 1 februarie 2008, la 90 
de zile după semnarea de către 10  state, din care 8 sunt membre ale 
Consiliului Europei. În prezent, convenţia este ratificată de 20 state8, printre 
care şi România9.  

Analiza atentă a documentului relevă că acesta ia în consideraţie toate 
celelalte instrumente internaţionale existente, în special Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale  
organizate şi protocolalele adiţionale. Convenţia lărgeşte câmpul de 
aplicabilitate existent prin aplicarea Conventiei ONU. În articolul 2 se 
precizează că « prezenta convenţie se va aplica tuturor formelor de trafic de 
persoane, intern sau internaţional, în legătură sau nu cu crima organizată ».  

Este remarcabilă dorinţa organismelor internaţionale, fie că vorbim 
despre Organizaţia Naţiunilor Unite, despre Uniunea Europeană sau 
Consiliul Europei, de a căuta soluţii pentru a perfecţiona metodele de luptă 
împotriva oricăror forme de discriminare sau exploatare, de eliminare a 
oricăror forme de diferenţiere. 

Începutul secolului al XXI-lea este marcat de tendinţa tot mai 
puternică a statelor de cooperare la nivel internaţional şi de gândire a 
soluţiilor comune în vederea realizării depline a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, precum şi dorinţa de a veghea împreună la noile 
pericole ce ameninţă înfăptuirea principiilor afirmate în atâtea documente la 
care au aderat. 

 
CAPITOLUL III: ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A 

 INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN LEGEA 678/2001 
PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA 
TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
În capitolul al III-lea este analizată din punct de vedere juridico-penal 

infracţiunea de trafic de persoane.  
Legea nr. 678/2001 este principalul instrument de politică penală în 

materia traficului de persoane. Legea conţine definirea termenilor  (capitolul 
I), dispoziţii care privesc prevenirea traficului de persoane, cu indicarea 
                                                
8 Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Danemarca, Franţa, Georgia, Lituania, 
Moldova, Malta, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, România,  Slovacia si Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord au ratificat până în prezent convenţia. 
9 Prin Legea 300/2006, publicată în Monitorul Oficial 622 din 19 iulie 2006, Parlamentul României a  
ratificat Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane . 
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instituţiilor responsabile în aplicarea politicilor de prevenţie (capitolul II),  
norme de incrimare a traficului de persoane şi a infracţiunilor conexe 
traficului de persoane, dispoziţii speciale privind confiscarea, cauze de 
nepedepsire (capitolul III), dispoziţii procedural-penale (capitolul IV), 
măsuri de protecţie specială şi reintegrare a victimelor traficului de persoane 
(capitolul V), dispoziţii privind cooperarea judiciară internaţională în acest 
domeniu (capitolul VI) şi dispoziţii finale privind intrarea în vigoare. 

 
 O atenţie deosebită a fost acordată subiectului pasiv al infracţiunii, 

respectiv victimei traficului de persoane, subiectului activ, precum şi 
dificultăţilor întâlnite în practica judicară privind încadrarea juridică a  
infracţiunii cu subiect pasiv multiplu, atunci când  traficantul acţionează în 
baza aceleaşi rezoluţii infracţionale.  Aspectele teoretice sunt completate de 
exemple din practica judicară a instanţelor, deciziile fiind apoi comentate şi 
argumentate.   

În ceea ce priveşte latura obiectivă, a fost analizată în detaliu fiecare 
modalitate normativă prin care se realizează elementul material, respectiv: 
recrutarea, transferarea, transportarea, cazarea sau primirea unei persoane, în 
scopul exploatării acesteia. 

De asemenea sunt prezentate, rând pe rând, formele de exploatare  a 
persoanei, latura subiectivă a infracţiunii, formele şi modalităţile, precum şi 
sancţiunile prevăzute de lege. 

 Analiza infracţiunii de trafic de minori constituie un subcapitol 
important, punându-se accentul pe gravitatea acestei infracţiuni, având în 
vedere că persoana vătămată este copilul. 

 
 
 

 
CAPITOLUL IV: EXAMEN TEORETIC AL INFRACŢIUNILOR  

CONEXE TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

 Capitolul al IV-lea  analizează comparativ infracţiunea de trafic de 
persoane  cu alte infracţiuni  conexe, respectiv : traficul de migranţi, 
proxenetismul, prostituţia sau  adopţiile internaţionale ilegale. 

Traficul de migranţi presupune, în principal, deplasarea organizată a 
unor persoane, în scopul obţinerii unui profit.  Traficul de persoane este uşor 
de confundat cu traficul de migranţi datorită unor elemente comune. Unul 
dintre acestea este provenienţa migranţilor şi a victimelor traficului de 
persoane din ţări sărace şi dorinţa acestora de a căuta o viaţa mai bună în 
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ţările dezvoltate. De multe ori, ţările de recrutare a victimelor traficului de 
persoane şi cele de provenienţă a migranţilor sunt aceleaşi, ca, de altfel, şi 
pentru statele de destinaţie. Chiar şi rutele de traficare ilegală a victimelor şi 
migranţilor sunt identice în multe cazuri, astfel încât se  poate vorbi despre o 
asemănare între cele două fenomene amintite. 

 Ambele infracţiuni sunt considerate infracţiuni grave, aşa cum 
prevede  Legea 39/ 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 
organizate. 

Traficul de migranţi este incriminat în art. 71 din Ordonanţa de 
Urgenţă 105 din 200110. Constituie  trafic de migranţi fapta de a racola, 
îndruma sau călăuzi una sau mai multe persoane în scopul trecerii 
frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi. 

Prevăzută la art. 329 al.1 si 2 din Codul penal, infracţiunea de 
proxenetism este definită astfel: “îndemnul ori înlesnirea practicării 
prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către 
o persoană se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 
drepturi”.  

Recrutarea unei persoane pentru prostituţie sau tragerea de foloase 
de pe urma practicării prostituţiei de către o persoană se pedepseşte cu 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”  

Dincolo de diferenţele şi asemănările dintre aceste infracţiuni, 
problema cea mai dificilă  o constituie încadrarea  juridică a faptei penale 
supusă analizei, în situaţia unor modalităţi asemănătoare de realizare a laturii 
obiective a celor două infracţiuni, respectiv în cazul recrutării unor persoane 
pentru practicarea prostituţiei şi constrângerii la prostituţie, care coexistă 
identic şi la infracţiunile de trafic de persoane.  

Adesea, când vorbim despre  traficul de persoane, victima traficului 
de persoane este asimilată cu prostituata. Traficul de persoane se reduce, 
astfel la forma cea mai intens mediatizată, dar şi cea mai veche: exploatarea 
sexuală.  

 Prostituţia presupune oferirea de bună voie de către o persoană  a 
serviciilor sexuale pentru a-şi procura mijloacele de existenţă. Victima 
traficului de persoane, în schimb, este obligată, prin diverse mijloace 
(fraudă, înşelăciune, ameninţare, violenţă sau profitând de imposibilitatea 
acesteia de a se apăra) să presteze activităţile sexuale în beneficiul 
traficanţilor. Chiar şi în situaţia în care victima a avut cunoştinţă despre 
faptul că la locul de destinaţie urmează să întreţină raporturi sexuale cu 
                                                
10 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.352 din 30 iunie 2001, modificată prin Legea 39 
din 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate publicată în Monitorul Oficial  nr. 50/29 
ianuarie 2003. 
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clienţii, dar odată ajunsă acolo este obligată să facă acest lucru, este 
deposedată de banii obţinuţi, ţinută  sub control 24 de ore,  fără a avea 
libertate de mişcare,  atunci ne aflăm în situaţia infracţiunii de trafic de 
persoane, şi nu de prostituţie. Distincţia dintre infracţiunea de prostituţie şi 
infracţiunile de trafic de persoane se face, în principal, cu privire la calitatea 
persoanei care practică relaţii sexuale cu diferite persoane, în vederea 
realizării de venituri. 

În practică, importanţa delimitării infracţiunii de prostituţie, prevăzută  
de art. 328 C. pen., de infracţiunile care incriminează traficul de persoane, 
prevăzute de Legea nr. 678/2001, rezidă în mod esenţial în tratamentul ce 
urmează a fi aplicat persoanei descoperite ca practicând prostituţia: fie 
luarea măsurilor de protecţie şi ocrotire, fie tragerea la răspundere penală, în 
funcţie de caracterul benevol sau forţat al exercitării acestei activităţi. 

În acest context, este analizată şi posibilitatea dezincriminării 
prostituţiei, conform proiectului noului cod penal, opţiune la care achiesăm, 
luând în considerare  un amplu context legislativ european, dar şi rezultatele 
incriminării unei astfel de fapte.  Astfel, conform unui raport al Ministerului 
Justiţiei, la 01.03.2009, îşi executau pedeapsa un număr de 9 persoane 
condamnate definitiv pentru această infracţiune, dintr-un total de 
aproximativ 23.111 persoane private de libertate condamnate definitiv, aflate 
în sistemul penitenciar românesc. În anul 2005 îşi executau pedeapsa, în 
sistemul penitenciar român, un număr de 17 persoane condamnate pentru 
prostituţie11.   

Aparent  fără  legătură  între  ele,  traficul  de   persoane  şi   adopţiile  
internaţionale constituie un subiect deosebit de incitant,  aflat în dezbatere 
internaţională. Din punct de vedere juridic,  infracţiunea de trafic de 
persoane nu include în definiţia sa, ca modalitatea de comitere vânzarea unui 
copil în scopul intermedierii  unei adopţii internaţionale sau ca scop al 
exploatării  victimei traficului de persoane, dar  acest lucru se întâmplă şi 
rămâne nepedepsit,  undeva, la limita dintre legalitate şi ilegalitate. 

Traficul de persoane în scopul intermedierii de adopţii internaţionale 
ilegale se dovedeşte a fi un fenomen în continuă creştere în ultimele două 
decenii. Din ce în ce mai multe familii cu o situaţie materială bună din ţările 
occidentale încearcă pe căi ilegale să adopte copii din zonele sărace ale 
lumii. În acest context, chiar şi în domeniul adopţiilor funcţionează legea 
comună a oricărei pieţe: oferta caută cererea, iar cererea urmăreşte 
oportunităţile.  

                                                
11 Raport disponibil la www.just.ro 
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Adopţia internaţională, în România, a constituit şi constituie o materie 
deosebit de delicată; de cele mai multe ori, sub presiunea sau la îndrumarea 
organismelor europene sau internaţionale au avut loc numeroase intervenţii 
legislative, unele respectând şi reflectând conjunctura politică internaţională 
şi nicidecum interesul major al copilului, aşa cum este stipulat în toate 
convenţiile internaţionale în domeniu. 

 
 
 
 

CAPITOLUL V: ASPECTE DE PROCEDURĂ PENALĂ PRIVIND  
INFRACŢIUNEA DE TRAFIC DE PERSOANE 

 
5.1. Urmărirea penală  a cazurilor de trafic de persoane 
5.2. Particularităţile şedinţei de judecată în cazul traficului de persoane 
 

Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane instituie dispoziţii speciale privind procedura judiciară, atât în faza 
de urmărire penală, cât şi în faza de judecată. Necesitatea unui răspuns 
eficient din partea autorităţilor judicare în cazul săvârşirii infracţiunii de 
trafic de persoane a determinat perfecţionarea regulilor procedurale şi a 
tehnicilor de investigare. 

Instrumentarea cazurilor de trafic de persoane se face pe baza 
regulilor procesului penal, legiuitorul prevăzând unele dispoziţii speciale 
privind urmărirea penală şi judecarea. În acest capitol sunt analizate regulile 
speciale privind urmărirea penală a cazurilor de trafic de persoane. 

Modificările recente aduse Codului de procedură penală şi prevederile 
Legii 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 
introduc o serie de  tehnici speciale de investigare menite să consolideze 
documentarea activităţii infracţionale, după cum urmează: 

a. Folosirea investigatorilor sub acoperire 
b. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin 

telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare, precum şi 
înregistrările în mediul ambiental; 

c. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor 
asimilate acestora. 

d. Darea în urmărire a persoanelor cercetate 
e. Darea în consemn a persoanelor cercetate 
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 Lucrarea analizează, pe rând, dispoziţiile speciale privind judecata, 
prevăzute în Legea 678 din 2001 precum şi clauzele speciale de nepedepsire 
prevăzute de lege. 

Noţiunea de victimă nu a fost prevăzută în Codul Penal Român sau în 
Codul de procedură penală. În această situaţie, autorul încearcă să dea 
răspunsul la întrebarea: când o persoană devine victimă a traficului de 
persoane? Codul de procedură penală defineşte doar partea vătămată12, 
partea civilă şi martorul. 

Din analiza practicii judicare, rezultă există mai multe tipuri de 
victime: 

 victime care sunt identificate de poliţie, dar nu doresc să declare 
nimic,  

 victime identificate de poliţie, care doresc să dea informaţii, dar care  
nu doresc să participe în vreun fel în procesul penal.  

 victime identificate de poliţie sau care se prezintă la o unitate de 
poliţie şi doresc să participe în procesul penal,  

 victime neidentificate, în pofida eforturilor susţinute făcute de 
agenţiile de aplicare a legii şi care rămân undeva, în societate, fără a 
beneficia de protecţia legii, de cele mai multe ori într-o stare de 
exploatare accentuată; 

 
 În lucrare sunt prezentate principii de bună practică privind relaţia 

dintre anchetator şi victima traficului de persoane, precum şi reguli  privind 
audierea victimei traficului de persoane. 
 

 
 
 

CAPITOLUL VI: ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND  
TRAFICUL DE PERSOANE- FENOMEN   
GLOBAL DE CRIMĂ ORGANIZATĂ 

Traficul de persoane este una dintre infracţiunile cel mai larg 
răspândite la nivel mondial. Acesta s-a dezvoltat pe fondul unor cauze care 
diferă de la o regiune la alta, şi de la un mod de exploatare la altul. 
Oportunităţile au fost date de existenţa unei largi categorii de persoane care 
                                                
12 Persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă la 
procesul penal 
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îşi doreau să emigreze, de slaba educaţie a publicului, ceea ce nu le permitea 
să distingă pericolele la care se expuneau, de incapacitatea şi neimplicarea 
autorităţilor şi de o mare cerere în străinătate pe piaţa serviciilor sexuale sau 
a muncii forţate. 

În România, fenomenul dezvoltării criminalităţii organizate în general 
şi a traficului de persoane, în special a fost favorizat de absenţa unei 
legislaţii în acest domeniu până în 2001. Singurele infracţiuni care erau 
legate de traficul de persoane se refereau la proxenetism, lipsirea de libertate 
în mod ilegal sau sclavie. De asemenea, sistemul de protecţie a copilului a 
fost practic inexistent în primii ani de după Revoluţia din 1989 şi nu a existat 
control asupra scoaterii din ţară a copiilor sau a adopţiilor internaţionale. În 
aceste condiţii, riscurile la care se expuneau traficanţii erau foarte mici, 
practic inexistente, ceea ce a favorizat dezvoltarea rapidă a reţelelor de trafic 
de persoane, inclusiv minori.  
 În lucrare sunt prezentate principalele cauze ale apariţiei şi dezvoltării 
traficului de persoane în România. Dincolo de cauzele economice, apariţia şi 
dezvoltarea traficului de persoane a fost în primul rând efectul unei slabe 
funcţionări a instituţiilor statului care au fost incapabile să formuleze un 
răspuns pertinent la noile provocări. 

 Există o serie de cauze ce generează şi susţin fenomenul traficului de 
persoane, dintre care cele mai importante sunt: 

 Standardul socio-economic scăzut. 
 Şomajul şi lipsa de ocupaţie 
 Nivelul educaţional scăzut 
 Globalizarea  
 Existenţa zonelor de conflict 
 Lipsa de informare 

Traficul de persoane este o infracţiune care afectează nu doar 
victimele sale şi familiile acestora, ci şi societatea în ansamblu. Traficul de 
persoane nu trebuie privit doar ca formă de victimizare a fiinţei umane, ci şi 
ca o problemă de dezvoltare umană şi socială. Consecinţele negative ale 
traficului se extind de la victimele directe (traume fizice şi psihologice, 
consecinţe grave asupra sănătăţii persoanelor, dar şi diminuarea şanselor 
persoanelor de a duce o viaţă normală, datorită faptului că traficarea 
împiedică  persoana să se comporte ca membru al societăţii), la comunităţile 
şi societatea din care acestea provin şi care se confruntă cu pierderea 
capitalului uman, cu cheltuieli crescute pentru recuperarea şi reintegrarea 
socială a persoanelor traficate. 
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Odată organizat, traficul de fiinţe umane îşi  marchează teritoriul într-
un stat sau o regiune şi va cunoaşte o creştere rapidă şi va prezenta riscuri 
serioase cu privire la stabilitatea ţărilor afectate. Principalele efecte sunt: 

 violenţa crescută la nivelul grupurilor criminale organizate 
 creşterea şi diversificarea crimei organizate 
 destabilizarea economică 
 destabilizarea demografică 
 creşterea corupţiei în sectorul public 
 destabilizarea investiţiei economice în interior 
 fenomenul copiilor rămaşi acasă în urma plecării părinţilor la 

muncă în strainatate 
 Consecinţele psihologice ale traficului de persoane asupra 

victimei 
 

CAPITOLUL VII: ASPECTE DE DREPT COMPARAT 
 

Reglementările legislative referitoare la traficul de fiinţe umane sunt  
diferite de la o ţară la alta. Astfel, multe ţări au ratificat Protocolul ONU şi 
au promulgat legi speciale anti-trafic în conformitate cu acesta, iar alte ţări 
sunt în procesul de elaborare şi implementare a unor astfel de măsuri. 
Unele ţări aplică legile şi construiesc mecanisme specifice de coordonare 
pentru a rezolva problema, altele sunt încă în fază preliminară. 

În ţările în care  nu există prevederi exprese anti-trafic în legislaţie, 
absenţa unei astfel de legislaţii este percepută ca fiind un obstacol în calea 
punerii sub acuzare a tuturor modalităţilor infracţionale în speţă.  

Cu toate acestea, chiar dacă o lege specială facilitează investigaţiile 
şi punerea sub acuzare a cazurilor de trafic, aplicarea legislaţiei existente 
este de obicei suficientă pentru inculparea traficanţilor pentru actele 
comise, întrucât infracţiunea de trafic de persoane presupune întotdeauna 
comiterea şi a altor fapte grave pe care legislaţia naţională o prevede deja. 
În acest capitol sunt analizate legislaţiile din Spania, Italia, SUA şi 
Germania.  
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CAPITOLUL VIII: PROPUNERI DE LEGE FERENDA  
    ŞI CONCLUZII 

Traficul de fiinţe umane este un fenomen care trebuie abordat din 
mai multe perspective: este o încălcare gravă a drepturilor omului, un 
fenomen economic şi social cu consecinţe pentru întreaga societate, o 
problemă de sănătate  publică, şi nu în ultimul rând o faptă gravă, în care 
traficanţii, şi nu victimele,  sunt infractorii.  

    La  nivel naţional, autoarea consideră că legislaţia României privind 
combaterea traficului de persoane se aliniază, în general, normelor 
internaţionale în domeniu. Deşi România a semnat şi ratificat documentele 
internaţionaleîn domeniu, transpunerea acestora în dreptul intern întârzie să 
apară. În urma analizării dreptului penal intern, consider că o serie de 
prevederi legislative ar putea fi îmbunătăţite, având în vedere şi legislaţiile 
altor ţări, dar mai ales prevederile documentelor internaţionale în domeniu: 

a. definirea noţiunii de  victimă a traficului de persoane. 
Orice lege specială, presupune, înainte de toate, definirea termenilor 

cu care operează. În cuprinsul Legii 678 din 2001  se fac numeroase referiri 
la victima traficului de persoane, drepturile şi obligaţiile acesteia, dar nu este 
explicat înţelesul termenului de victimă. Convenţia Consiliului Europei 
defineşte pentru prima dată  termenul de “victimă” a traficului de persoane, 
ca fiind “orice persoană care este subiect al traficului de persoane, aşa cum 
este definită în acest articol”.  Necesitatea acestei definiţii este legată nu 
numai de încadrarea juridică a faptei de trafic de persoane, ci şi de o serie de 
măsuri de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane care 
nu pot fi puse în aplicare, fără o definire clară a termenului de victimă. 

b.   modificarea normei de incriminare prevăzute la articolul 
12 şi 13, prin introducerea activităţilor de vânzare/cumpărarea a 
unei persoane, rescpectiv a unui minor, ca modalităţi de 
comitere a faptei.  

Consider că, în definiţia dată traficului de minori, la nivel naţional, ar 
trebui adăugată incriminarea faptei de vânzare a copiilor, aşa cum  apare în 
Protocolul privind vânzarea copiilor, exploatarea sexuală a acestora şi 
pornografia infantilă, adiţional la Convenţia cu privire la drepturile 
copilului, respectiv “orice act sau tranzacţie prin care un copil este transferat  
de către o persoană sau un grup de persoane,  către o altă persoană în contra 
cost sau contra oricăror alte avantaje materiale”, prin vânzare înţelegându-se 
inclusiv  obţinerea consimţământului în mod fraudulos, ca intermediar 
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pentru adopţia copiilor, prin încălcarea dispoziţiilor prevăzute în 
instrumentele juridice internaţionale în materia adopţiei internaţionale. 

 Pericolul social rezultat din vânzarea unei pesoane determină 
necesitatea incriminării ca activitate distinctă în cadrul infracţiunii de trafic 
de persoane. Din analiza fenomenului infracţional la nivelul anului 200813, 
se poate observa că aproximativ 6 % din cazurile de trafic de persoane au 
avut ca recrutor o rudă  sau sotul/soţia. De aceea, consider  că traficarea unei 
persoane de către o rudă sau un membru de familie ar trebui să constituie 
una din formele agravate ale infracţiunii, pedeapsa putând fi mărită până la 
20 ani şi interzicerea unor drepturi. 

c. Introducerea unei clauze speciale de nepedepsire pentru 
victimele traficului de persoane care săvârşesc infracţiunea 
de trecere frauduloasă a frontierei de stat.   

Din practica Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate pot 
evidenţia un aspect rămas nelegiferat, şi anume situaţia victimelor traficului 
de persoane care au săvârşit şi alte infracţiuni, cum ar fi de exemplu 
infracţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat a României14 sau a unui stat 
străin15, situaţia în care pe de o parte aceste persoane se constituie părţi 
vătămate în cauză sau martori, iar pe de altă parte sunt cercetate pentru 
săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei. În această situaţie, 
victima nu va mai colabora cu poliţia, ceea ce va îngreuna mersul anchetei şi 
va adânci dependenţa formării unui dosar penal în funcţiile de declaraţiile 
victimei, făcînd aplicarea regulii conform căreia, în lipsa mărturiei victimei 
traficului de persoane, nu poţi documenta un caz de trafic de persoane. 
 
 

d. Reformularea art. 44 privind dreptul victimei la asistenţă 
juridică  pe durata desfăşurării procesului penal. 

               În cazul infracţiunilor de trafic de persoane, asistenţa juridică 
obligatorie este prevăzută în cazul victimelor, întrucât dispoziţiile art.44 din 
lege prevăd că victimele infracţiunii au dreptul să primească asistenţă 
juridică obligatorie pentru a putea să-şi exercite drepturile în cadrul 
procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal şi să-
şi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de inculpaţi. Modul de redactare al 
art.44 din Legea nr. 678/2001, prin alăturarea celor doi termeni „dreptul“ şi 

                                                
13 Vez Anexa nr. 2. Relaţia victimei cu recrutorul. 
14 Prev. la art.70 din OUG  105/2001, aprobată prin Legea 243/2002 
15 Prev. în art. 4 din OUG 112/2001 aprobată prin Legea 252/2001 



 17

„obligatorie“, a generat controverse în practica judiciară în sensul că unele 
instanţe au lăsat la latitudinea victimelor posibilitatea de a beneficia de 
asistenţă juridică calificată, în timp ce altele au desemnat din oficiu 
apărători, considerând că asistenţa juridică este obligatorie. Consider că 
intenţia legiuitorului a fost aceea de a îndruma şi ajuta partea vătămată prin 
intermediul unei persoane cu calificare juridică si profesională 
corespunzătoare, pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legale. De-
altfel, aceste dispoziţii au fost preluate şi dezvoltate de Legea nr. 211/2004, 
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, 
care reglementează măsurile de informare a victimelor cu privire la 
drepturile acestora respectiv despre faptul că pot beneficia de consiliere 
psihologică, de asistenţă juridică gratuită şi de compensaţii financiare din 
partea statului.  

Astfel, art. 44 ar putea avea următorul conţinut: 
“Persoanele prevăzute la art. 43 (victimele infracţiunilor, n.n.) 

beneficiază  de asistenţă juridică  din oficiu.”  
 
e. reformularea articolului 16 privind consimţământul victimei  
În ceea ce priveşte consimţământul victimei, aprecierea ca inexistent a 

unui consimţământ valabil trebuie privită într-o strânsă corelaţie cu situaţia 
specială în care se află o astfel de victimă: izolarea sa culturală, situaţia  
economică precară, împiedicarea accesului la justiţie ori chiar poziţia 
dominantă a celor care exploatează persoana care face obiectul traficului16. 
În toate cazurile de trafic de persoane, vulnerabilitatea victimei, datorată în 
primul rând vârstei, lipsei de experienţă de viaţă, gradului ridicat de 
sugestibilitate şi posibilităţilor reduse de a se apăra, în cazul minorilor, 
precum şi altor factori în cazul persoanelor adulte (situaţia familială, lipsa 
oportunităţilor de angajare, poveştile de succes din partea celor care au 
plecat la muncă în străinătate, lipsa educaţiei etc) o plasează  într-o situaţie 
de inferioritate care este exploatată de către traficant, context în care este 
exclusă exprimarea unui consimţământ liber şi în cunoştinţă de cauză de 
către victimă.  

 

                                                
16 Stanescu L, Consimţământul victimei traficului de persoane. Efecte, Revista de drept penal nr. 3/2004, 

pag. 132 
 



 18

f. incriminarea folosirii  serviciilor care fac obiectul exploatării 
unei persoane traficate. 
Plecând de la principiul  potrivit căruia oferta urmează cererea, şi dacă 

nu ar exista cerere cu privire la serviciile sexuale sau  privind munca la 
negru, oferta şi-ar pierde din interes, consider că ar trebui incriminată 
activitatea clienţilor care se folosesc de serviciile unei victime, indiferent 
dacă ne referim la exploatarea sexuală sau la munca forţată. 

România s-a angajat, prin semnarea şi ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, să 
incrimineze  fapta persoanei care se foloseşte de serviciile victimelor, dacă 
aceste persoane au cunoscut acest lucru (incriminare cerută de art. 19 din 
Convenţie). 

 
g. sancţionarea persoanelor juridice implicate în săvârşirea  
infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001;  

 Tendinţa actuală  la nivel internaţional şi naţional este aceea de angaja 
răspunderea persoanei juridice, în situaţia în care comiterea faptei s-a făcut 
pentru beneficiul societăţii de către o persoană din conducerea acesteia.  De 
exemplu, societăţile de intermedieri de contacte de muncă pot fi astfel trase 
la răspundere penală,  sancţiunile putând fi: amenda, dizolvarea persoanei 
juridice, suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei 
juridice pe o durata determinată,  închiderea unor puncte de lucru ale 
persoanei juridice pe o durată determinată, interzicerea de a participa la 
procedurile de achiziţii publice pe o durata determinată sau  afişarea sau 
publicarea hotărârii de condamnare.  
 
 

h. înfiinţarea unui fond de compensare sau introducerea unor 
măsuri sau programe pentru asistenţă socială şi integrare socială 
a victimelor ce ar putea finanţate din bunurile provenite din 
săvârşirea de infracţiuni. 

    În general, traficanţii îşi iau măsuri de asigurare a bunurilor obţinute 
prin comiterea infracţiunii de trafic de persoane, transferându-le pe numele 
altor membrii de familie, astfel încât, dacă acesta este cercetat pentru trafic 
de persoane, judecătorul să nu poată dispună confiscarea, întrucât acesta nu 
are nici un fel de bunuri pe numele său. Şi totuşi, crearea unui fond special 
alimentat din confiscările dispuse de instanţe, care pot ajunge la ordinul 
zecilor de mii de euro într-un singur caz de trafic de persoane ar ajuta la 
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finaţarea unor programe menite să asigure reintegrarea socială a victimelor 
şi ar asigura compensarea financiară  a acestora.  
 

 
 
Traficul de persoane este un subiect inepuizabil. Dramele prin care 

trec zeci de mii de persoane anual constituie fiecare o poveste aparte, care 
merită toată atenţia agenţiilor de aplicare a legii pentru a diminua efectele 
produse.  

Prin lucrarea de faţă am încercat abordarea traficului de persoane 
într-o manieră interdisciplinară, având la bază dreptul penal intern şi apelând 
la  dreptul procesual- penal, criminologie, psihologie şi nu în ultimul rând la 
elemente de drept comparat. 

Practica judiciară demonstrează că traficul de persoane este un 
fenomen în continuă schimbare, în care grupările criminale îşi 
perfecţionează permanent modul de operare, drept răspuns la eforturile 
antitrafic. Astăzi, elementele tradiţionale suferă mari schimbări, 
înregistrându-se tendinţe noi atât privind categoriile de persoane vulnerabile, 
cât şi scopurile de exploatare sau modalităţile de manipulare şi de control. 
Pentru a putea face faţă noilor provocări se impune intensificarea colaborării 
internaţionale, sincronizarea acţiunilor şi intervenţiilor precum şi 
armonizarea metodelor de abordare a cazurilor de trafic de persoane.  

Traficul de persoane continuă să fie pe prima pagina a agendelor 
organizaţiilor guvernamentale şi internaţionale. Preocuparea constantă a 
agenţiilor de aplicare a legii din România pentru diminuarea traficului de 
persoane va avea rezultate scontate în măsura în care toate autorităţile 
guvernamentale se vor implica în prevenirea şi combaterea acestui fenomen, 
ţinînd cont de standardele internaţionale în domeniu şi experienţa dobândită 
până în prezent. 

 
 

      *                  * 
                * 
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