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Integrarea concepţiei privind drepturile omului în politica sferei contracarării 

traficului de fiinţe umane (TFU) rămâne a fi o problemă chiar şi în 

condiţiile unei baze legislative şi normative dezvoltate :

– abordările şi principiile declarate ale politicii în cauză (respectarea drepturilor omului,  

interesul suprem al copilului, egalitatea de gen ş.a.) poartă în linii mari un  caracter declarativ; 

nu este clar cum trebuie integrate în documentele de politici (Planul Naţional)

– nu există un instrument comun acceptat/o fundamentare ştiinţifică pentru integrarea 

concepţiei drepturilor omului (DO) în politica contracarării TFU şi evaluarea 

impactului acestei politici asupra drepturilor omului celor ce au suferit de pe urma 

TFU

– organizaţiile neguvernamentale  (ONG-urile) nu dispun de experienţă în efectuarea 

evaluării independente a influenţei politicii din sfera contracarării TFU asupra 

drepturilor celor care au suferit de pe urma TFU

– monitorizarea politicii (internă şi externă) nu este axată pe aspectele impactului 

politicii asupra drepturilor persoanelor care au suferit de pe urma TFU 

Argumentarea studiului 
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Scopurile şi sarcinile studiului 

 A studia:

– recomandările internaţionale privind elaborarea şi conţinutul documentelor  

politici a statului în domeniu contracarării  TFU din perspectiva concepţiei DO

– interdependenţa politicii de contracarare a TFU cu politica de ansamblu a 

statului în sfera DO

– cum se respectă în practică drepturile, garantate de stat, ale persoanelor care 

au suferit de pe urma TFU

 A stabili ce premize sunt necesare pentru consolidarea activităţii de protecţie a 

drepturilor în domeniu contracarării TFU  în cadrul organizaţiilor societăţii civile

 A elabora propuneri pentru îmbunătăţirea managementului politicii de stat în 

domeniu contracarării TFU şi în domeniu DO
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 În vederea realizării scopurilor şi sarcinilor studiului au fost utilizate următoarele 
metode:

– analiza documentelor internaţionale existente şi a literaturii ştiinţifice 
referitoare la implementarea abordării politici de cotracarare a TFU, bazate 
pe respectarea DO

– analiza comparativă a documentelor politice ale Republicii Moldova în sfera 
contracarării  TFU

– analiza mecanismului extra-justiţiar existent de protecţie a DO (analiza bazei 
legislative şi normative; analiza repetată a rapoartelor privind cercetările în domeniu)

– intervievarea victimelor TFU, beneficiare ale programelor de asistenţă (15 
persoane)

– intervievarea specialiştilor, participanţi la elaborarea politicii de stat în 
domeniu contracarării TFU şi a celor care au acordat nemijlocit asistenţă 
victimelor TFU şi altor categorii de persoane social vulnerabile (15 
persoane)

Metodologia studiului 
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 Limitări de ordin general:

– în cadrul studiului nu a fost planificată colectarea unui probatoriu privind 

cazuri concrete de încălcare a DO pentru prezentarea lor ulterioară în 

cadrul mecanismelor internaţionale de protecţie a DO 

– utilizarea metodei de analiză calitativă a informaţiei

– alte

 Limitări de ordin etic:

– intervievarea victimelor TFU a fost efectuată de un membru pregătit din grupul de 

studiu, care are experienţă de lucru cu victimele TFU (ca informaţia colectată să nu afecteze  

victimele  TFU) 

– la efectuarea audierilor au fost utilizate “Recomandări privind aspecte etice şi ale 

securităţii muncii în cazul convorbirilor cu femei, care au suferit de pe urma TFU”, 

elaborate de OMS

– datele colectate pentru prelucrare au fost depersonalizate

Limitări ale studiului 
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 Lege privind prevenirea şi combaterea TFU nr. 241-XVI din 20.10.05

Concepţia privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt integrate în 

Lege prin:

– principiile de contracarare  a TFU (respectarea DO, accesul liber la justiţie, asigurarea securităţii 

victimelor TFU, nediscriminarea ş.a.)

– garanţiile pentru victimele TFU – dreptul la asistenţă şi servicii gratuite:

• asistenţă în repatriere, inclusiv eliberarea documentelor de călătorie necesare

• amplasarea temporară într-un centru specializat 

• asistenţă medicală

• asistenţă psihologică, juridică şi materială 

• servicii de orientare profesională şi instruire profesională

• servicii de consultare şi asistenţă în iniţierea activităţii de întreprinzător

• asistenţă  privind plasarea în câmpul muncii şi obţinerea locuinţei.  

– obligaţiile organizaţiilor competente (ale Guvernului, ministerelor ş. a.)

– participarea ONG-urilor în structurile de coordonare (Comitetul naţional şi comisiile 

teritoriale)

– elaborarea procedurilor standard de asistenţă a victimelor TFU

Însă: în lege nu este pomenit rolul ombudsmanului/Avocatului parlamentar 

Obligaţiunile statului (1)
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 Planul naţional de prevenire şi combatere TFU pentru anii 2012-2013 

conţine Compartimentul III “Asistenţa şi protecţia socială a victimelor şi 

martorilor”:

– identificarea victimelor TFU

– repatrierea

– reabilitarea şi (re)integrarea

 Însă:

– din 9 probleme identificate în sfera dată numai 1 a fost formulată din punctul de vedere al 

drepturilor victimelor TFU (încălcarea dreptului la informare privind drepturile speciale ale 

victimelor TFU) 

– victimele TFU nu au participat la elaborarea Planului naţional  2012 - 2013 (nu au fost 

consultate)

Obligaţiunile statului (2)
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 Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (SNR), 2009-2016 – este axată pe 

crearea unui sistem de cooperare, care va uni toate organizaţiile ce activează 

în domeniu contracarării TFU  (de stat, neguvernamentale şi 

interguvernamentale) în scopul promovării şi protecţiei drepturilor victimelor 

TFU 

Însă:

 Strategia SNR: 

– contribuie la integrarea asistenţei victimelor TFU în politica socială şi financiară a 

statului, dar nu în politica din sfera protecţiei DO

– nu conţine norme referitoare la ordinea reclamării încălcărilor dreptulrilor victimelor 

TFU

– monitorizarea implementării Strategiei SNR este în afara vizorului ombudsmanului şi 

a Parlamentului/Comisiei parlamentare pentru DO

Obligaţiunile statului(3)
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 Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17.10.97

 Planul naţional de acţiuni în domeniul DO, 2011-2014 (Hotărârea 

Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011) conţine unele măsuri de protecţie a 

victimelor TFU (pct. pct. 35 şi 36 din compartimentul 4)

Însă:

 Activitatea avocatului parlamentar este  orientată la asigurarea garanţiilor 

respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului (drepturile speciale ale 

victimelor TFU sunt garantate de convenţiile internaţionale)

 Mecanismul avocatului parlamentar este considerat ineficient şi va fi reformat 

 Planul naţional de acţiuni în domeniul DO nu conţine descrierea problemelor ce 

ţin de respectarea drepturilor victimelor TFU 

 În RM nu există un mecanism/concepţie de protecţie a drepturilor victimelor 

oricăror infracţiuni  

Integrarea în politica protecţiei DO
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Respectarea principiilor  – accesul liber la justiţie şi asigurarea 

securităţii victimelor TFU:

 6 persoane au renunţat să participe în procesul penal (cazuri din 2001-2003) pentru că:

– se tem de răzbunare şi nu au încredere în poliţie – 3 pers., inclusiv 1 cu probleme mentale

– recrutorul  îşi ispăşeşte pedeapsa cu  închisoare pe altă cauză – 1 pers.

– îl cruţă pe recrutor, acesta având  2 copii  – 1 pers.

– nu doreşte să anunţe poliţia, deoarece este implicată mama – 1 pers.

 4 pers. din partipanţii la procesul penal, sunt nemulţumite de pentru că:

– în instanţa de judecată a avut impresia că ea e singură de vină

– nu a primit compensaţii

– recrutorii nu au fost pedepsiţi, dat fiind că au fugit peste hotare

– i s-a făcut  milă de recrutor, care a fost pedepsit cu închisoarea

 1 pers. a remarcat o stigmatizare profundă din partea vecinilor din sat

 Unele victime ale TFU reacţionau bolnăvicios în egală măsură atât la situaţia de TFU, 

cât şi la intervenţia statului în scopul protecţiei drepturilor lor

Opiniile victimelor TFU (1)
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 Nu toate victimele TFU îşi cunosc drepturile 

 Accesul gratuit la asistenţă şi servicii 

Majoritatea intervievaţilor au beneficiat de asistenţă (1 pers. a renunţat), dar 

au precizat că ei au nevoie în continuare de :
– asistenţă psihologică 

– îndemnizaţie

– obţinerea unei profesii 

– acces la compensaţii (victimele exploatării prin muncă)

– loc de muncă

– locuinţă 

 Victimele TFU recomandă :
– informarea publicului despre problema TFU

– îmbunătăţirea activităţii de contracarare a TFU la hotare (o activitate mai bună a grănicerilor şi 
a psihologilor)

– organizarea asistenţei psihologice pentru victimele TFU la locul de trai 

– asistenţă în obţinerea spaţiului locativ

– combaterea violenţei în familie 

– consolidarea protecţiei  lucrătorilor migranţi, informarea acestora despre eventualele riscuri 

Opiniile victimelor TFU (2) 
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 Specialiştii au remarcat că sunt la curemt că nu toate drepturile victimelor 

TFU se realizează în practică şi au evidenţiat următoarele probleme:

– achitarea compensaţiilor şi folosirea mijloacelor obţinute

– calitatea scăzută a serviciilor, oferite de stat (serviciile avocatului ş.a.)

– o protecţie slabă a participanţilor la procesul penal

– rolul insuficient al Avocatului parlamentar în soluţionarea problemelor copiilor 

– corupţia din instanţele de judecată şi din poliţie 

 Recomandări:

– a institui unitatea de ombudsman pentru cauzele victimelor infracţiunilor şi a elabora concepţia 

de protecţie a drepturilor victimelor infracţiunilor 

– este necesară o specializare în anchetarea cazurilor TFU şi în criminalizarea/crearea 

instanţelor de judecată specializate pentru infracţiunile contra demnităţii personalităţii, inclusiv  

TFU

– a dezvolta reţeaua de servici pentru victime TFU, incl. asistenţă gratuită a avocatului

– a identifica barierele procedurale privind protecţia DO şi a le lichida

– a consolida rolul cercetărilor privind elaborarea politicilor

– a organiza instruirea specialiştilor şi educarea publicului larg privind aspectele conceptuale ale 

DO

Opiniile specialiştilor (1) 
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 Specialiştii din structurile de stat au remarcat că ei ştiu despre rolul ONG-

uiror privind monitorizarea drepturilor victimelor TFU, dar:

– în Republica Moldova mecanismul social-juridic de protecţie a drepturilor omului 

este în proces de creare şi drepturile specialiştilor de asemenea nu sunt protejate

– ONG-urile nu trebuie să recurgă la o critică brutală a activităţii structurilor de stat, ci 

să vadă scopul comun – îmbunătăţirea situaţiei privind protecţia DO

– ONG-urile trebuie să propună soluţii (de dorit sistemice), şi nu pur şi simplu să critice 

– ONG-urile nu trebuie să se grăbească cu adresările la CEDO (deciziile ei nu 

totdeauna sunt echitabile), ci să utilizeze toate posibilităţile de soluţionare a 

problemei în republică 

 Specialşitii din ONG şi OIG  au remarcat :

– ONG-urile nu trebuie să fie totdeauna constructive şi să propună soluţii problemelor 

– sarcina lor este de a “bate clopotele”/atrage atenţia societăţii la cazurile de 

nedreptate

– mai eficient activează ONG-urile specializate, dar pentru promovarea ideilor ONG-

urile trebuie să se unească

Opiniile specialiştilor(2) 
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 A dezvolta abordarea, bazată pe respectarea DO la elaborarea Planului 

naţional :

– a formula problemele din perspectiva drepturilor victimelor TFU

– a asigura atragerea victimelor TFU în elaborarea politicilor 

 A asigura integrarea politicilor de contracarare a TFU/asistenţă a victimelor 

TFU şi politicii în sfera protecţiei DO

 A spori rolul ombudsmanului/avocatului parlamentar şi a Comisiei 

parlamentare pentru DO privind managementul politicilor din sfera contracarării 

TFU

 A dezvolta mecanismul social-juridic privind protecţia drepturilor omului, a 

înlătura barierele procedurale

 A dezvolta monitorizarea drepturilor victimelor TFU cu participarea ONG-rilor

 Alte

Recomandări 
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Mulţumim pentru atenţie!

Tatiana Fomina,

managerul Centrului Juridico-Analitic, 
Centrul Internaţional “La Strada” , Moldova

tfomina@lastrada.md
www.lastrada.md


