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1. INTRODUCERE 

1.1. STUDIU DE FEZABILITATE: CONCEPTUL ŞI  SCOPUL  

Scopul acestui studiu este de a examina contextul actual din R. Moldova privind traficului de 

persoane, în special în ceea ce privește oferirea despăgubirilor pentru persoanele care au 

avut de suferit de pe urma acestui fenomen. Studiul a abordat subiectul dat, având la bază 

înțelegerea că accesul la compensații pentru încălcări grave ale drepturilor omului, precum 

este traficul, reprezintă un drept al omului în sine, fiind esențial pentru orice strategie care 

ţine să prevină și să protejeze victimele în mod efectiv.  

Acest studiu de asemenea a abordat chestiunea compensărilor pentru persoanele traficate 

în contextul mai general al obligaţiilor statului sau al oportunităţilor de a despăgubi 

victimele diferitor genuri de infracţiuni grave şi violente, cum a fi tortura, terorismul, violul, 

formele grave de violenţă în familie, abuzul sexual împotriva copiilor şi diferite forme de 

agresiune fizică sau omor. Studiul se bazează pe premiza că finalitatea ideală ar fi ca statul 

să aibă capacitatea să asigure accesul victimelor tuturor genurilor de infracţiuni la 

despăgubiri necesare şi relevante din punct de vedere legal, fie că acestea sunt oferite de 

stat, sau de o parte terţă. Totodată, se recunoaşte şi faptul că, date fiind realităţile 

financiare şi necesitatea de dezvolta structuri funcţionale de compensare, oferirea accesului 

pentru diferite categorii de beneficiari în timp necesită o abordare mai practică. Astfel, cu 

toate că prezentul studiu cu regularitate face referire la o organizare ideală a unui fond de 

compensaţii general, acesta recunoaşte necesitatea unei implementări treptate.  

Studiul are patru părţi principale: 1) Prezentarea generală a contextului legal şi normativ 

internaţional privind persoanele traficate şi despăgubirea; 2) Prezentarea generală a 

contextului naţional privind traficul şi despăgubirea; 3) Examinarea potenţialelor modele de 

programe de compensare în Republica Moldova; şi 4) o listă de recomandări cuprinzătoare 

care s-ar cere pentru implementarea şi menţinerea unui astfel de program.  

Este de menţionat că studiul de asemenea recunoaşte faptul că dreptul de a cere şi de a 

obţine compensare nu există într-un vacuum legal sau social. Pentru ca persoanele traficate 

să aibă acces la justiţie şi despăgubiri, există un şir de alte drepturi procedurale şi materiale 
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care trebuie şi ele realizate, acest lucru fiind în special valabil pentru persoanele traficate 

sau alte persoane vulnerabile, cum ar fi cele care au fost supuse torturii sau violenţei 

sexuale.  

Având în vedere numărul extrem de mic de persoane traficate care pot cere despăgubiri la 

etapa actuală în R. Moldova, precum şi numărul şi mai mic de persoane care le pot obţine, 

este clar că o simplă sporire a posibilităţii legale de a realiza acest lucru ar fi necesară, dar nu 

şi suficientă. La fel, s-a recunoscut că potenţiala implementare a unei singure metode de 

accesare a compensaţiilor ar putea să nu ajungă la atât de multe persoane traficate, sau 

victime ale altor crime, pe cât ar fi fost posibil. Într-adevăr, OSCE a constatat într-un raport 

din 2008 că „nu există un model unic ce ar garanta faptul că despăgubirile vor fi disponibile 

pentru toate persoanele traficate,  sau majoritatea lor, şi există numeroase impedimente 

practice, care se pot dovedi greu de surmontat. Prin urmare, [statele] trebuie să se asigure 

disponibilitatea unei multitudini de remedii, astfel încât persoanele traficate să aibă cât 

mai multe şanse de succes în revendicarea acestora. O posibilitate este ca statele să 

împrumute cele mai bune atribute ale unora din programele existente pentru a institui sau a 

îmbunătăţi propriile lor sisteme. Totodată, statele trebuie să facă acest lucru în cadrul unui 

proces de elaborare a unei politici cuprinzătoare de despăgubire a persoanelor traficate.1” 

Având în vedere cele de mai sus, s-a examinat întreg spectrul de posibilităţi, atât cele din 

cadrul sistemului actual din R. Moldova, cât şi cele din alte state, iar recomandările reflectă 

înţelegerea că nici un sistem unic nu ar putea funcţiona pentru fiecare caz de trafic 

particular.  

1.2. METODOLOGIA 

Cercetarea în  cadrul acestui studiu a fost în mare parte de ordin calitativ, cu toate că s-au 

analizat şi date cantitative ce vizează tendinţele privind traficul de ființe umane din R. 

Moldova, eficienţa oportunităţilor existente de compensare, dar şi statisticile privind alte 

infracţiuni din R. Moldova.  

La prima etapă, s-a efectuat o cercetare documentară pentru a stabili următoarele:  

 O înţelegere de bază (inclusiv din punct de vedere statistic) al naturii, proporţiilor şi 

răspândirii traficului, în și din Republica Moldova.  

 O înţelegere a remediilor nepecuniare disponibile în prezent, inclusiv repatrierea, 

reabilitarea şi accesul la justiţie.  

 O prezentare generală a sistemului de remedii juridice din R. Moldova – inclusiv o 

analiză  a concursului de drepturi materiale şi procedurale necesare pentru ca 

victimele traficului să se poate bucura pe deplin de toate remediile, un accent special 

fiind pus pe posibilitatea de a obţine despăgubiri sau alte compensaţii financiare.  

                                                             
1 OSCE. 2008. Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE region. Varşovia: OSCE/ODIHR 
pag. 164.  
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 O prezentare de ansamblu a recomandărilor mai generale oferite R. Moldova privind 

traficul de persoane, inclusiv a modului în care acestea pot fi aplicate pentru a 

asigura accesul la remedii, precum şi o trecere în revistă a recomandărilor specifice 

privind compensarea..  

Următoarea etapă a fost întreprinderea unei vizite la Chişinău pentru a discuta cu actorii 

relevanţi. În cadrul acestei vizitei, s-au efectuat în total 21 de interviuri cu următorii 

actori interesaţi: 

 Autorităţi publice moldovene  

o Procuratura Generală 

o Secretariatul Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de ființe umane 

o Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

o Ministerul Finanţelor   

o Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) 

o Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

o Ministerul Sănătăţii  

o Ministerul Justiţiei  

o Institutul Naţional al Justiţiei  

o Centrul pentru Drepturile Omului 

 

 ONG-uri din R. Moldova 

o La Strada Moldova 

o Memoria 

o Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialele victime ale 

traficului de ființe umane din Chişinău  

o Centrul de Informare pentru Drepturile Copilului  

 

 ONG-uri din regiunea transnistreană a R. Moldova 

o Резонанс/Rezonans 
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o Взаимодействие/Interaction  

o Женские Инициативы 

 

 Parteneri internaţionali  

o Ambasada SUA în R. Moldova 

o Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR)  

o Organizaţia Internaţională pentru  Migraţie (OIM) 

o Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 

o Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) 

Interviurile au fost semi-structurate şi au abordat un şir de tematici legate de trafic, 

criminalitate, compensaţii şi finanţare. Scopul acestor întâlniri a fost: 

 De a măsura pe cât de mult actorii interesaţi înţeleg necesitatea şi/sau importanţa 

oferirii compensaţiilor victimelor traficului  

 De a înţelege cât de mult interes şi posibilități au în prezent victimele în a obţine 

despăgubire şi cât de eficient este mecanismul actual, un accent fiind pus pe 

identificarea oricăror impedimente care există în cadrul sistemului actual sau care ar 

putea exista într-un nou sistem  

 Recomandări privind identificarea unei structuri de compensare, potenţiale surse de 

finanţare, modalităţi de a stabili eligibilitatea şi de a procesa cererile, prevenirea 

corupţiei, accesibilitatea pentru victime şi sensibilitatea faţă de categorii deosebit de 

vulnerabile de beneficiari 

 De a determina ce diferenţe sunt percepute, dacă e cazul, privind diferitele 

mecanisme de compensare potenţiale (dreptul penal, dreptul civil, un fond de stat, 

etc...) şi dacă actorii interesaţi au păreri determinate în privinţa anumitor opţiuni  

 Orice alte comentarii sau recomandări din partea actorilor interesaţi  

 

1.3. LIMITĂRI METODOLOGICE 

În pofida faptului că s-au depus toate eforturile pentru a aduna un spectru larg de opinii şi 

pentru a evalua cât mai multe puncte de vedere diferite, datele sunt limitate, în mai multe 

sensuri. Astfel, în urma întâlnirilor avute a devenit clar că au existat mai multe oportunităţi 

de a auzi viziunile autorităţilor decât ale ONG-urilor. Chiar şi în cazul întâlnirilor cu ONG-

urile, acestea erau mai mult întâlniri internaţionale decât locale. Aceasta nu înseamnă că 
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opiniile colectate nu sunt rezonabil de reprezentative, dar astfel de potențiale limitări 

trebuiesc cel puțin identificate și menționate. Unul din sensurile în care metodologia e 

serios limitată este faptul că nu a existat posibilitatea de a reflecta opinii de la prima 

persoană, din partea acelor persoane traficate care au cerut compensaţii, precum şi a celor 

care nu au făcut acest lucru; deși unele informaţii de genul „studiilor de caz” au fost oferite 

în cadrul unor întâlniri cu ONG-urile locale. În sfârşit, datele calitative analizate sunt 

incomplete în anumite sensuri, din cauza metodelor diferite de colectare a datelor utilizate 

de diferite surse, însă acest aspect a fost explicat mai în detaliu mai jos.  

2. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE: CONTEXT ŞI RĂSPÂNDIRE   

2.1. CONTEXTUL INTERNAŢIONAL 

Traficul de fiinţe umane este o infracţiune complexă care deseori se intersectează simultan 

cu mai multe domenii, inclusiv: forme grave de crimă organizată, fraudă, corupţie, 

infracţiuni privind imigrarea, încălcări ale drepturilor omului, violenţa în bază de gen, 

contrabanda şi abuzuri faţă de copii. 

Stabilirea unei aprecieri universal acceptate a proporţiilor şi naturii traficului de fiinţe 

umane este aproape imposibilă, nu doar din cauza caracterului ascuns, inerent acestei 

infracţiuni, ci şi din cauza numeroaselor feluri în care traficul este identificat greşit sau 

rămâne în general neidentificat peste tot în lume. Totuşi, cercetările ne pot furniza 

preţioase indicii şi estimări. În iunie 2012, Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) a 

publicat un raport global actualizat privind numărul estimat de persoane deţinute în cadrul 

muncii forţate. Estimarea include toate persoanele traficate, întrucât definiţia muncii forţate 

utilizate de ILO cuprinde experienţele persoanelor traficate2.  

ILO estimează că 20,9 milioane de persoane în lume sunt victime ale muncii forţate, cifra 

incluzând persoanele traficate cu scop de exploatare prin muncă şi sexuală, dar excluzând 

traficul cu scopul prelevării organelor sau căsătoriei forţate3.  Datele cuprind perioada anilor 

2002-2011, astfel, circa 20,9 milioane de oameni, sau fiecare al treilea din o mie de 

persoane din lume, au fost supuse muncii forţate la un moment dat pe parcursul acestor 

zece ani. Cu toate că şi femeile, şi bărbaţii sunt supuşi riscului de a fi traficaţi şi exploataţi, 

aceasta rămâne în mare parte o infracţiune cu un accentuat aspect gender, femeile şi fetele 

fiind victimele celor mai multe cazuri documentate de exploatare peste tot în lume. ILO 

estimează că 55% din persoanele exploatate prin muncă forţată sunt femei şi fete, cifra fiind 

de 98% în cazul exploatării sexuale; iar 74% (15,4 milioane) de victime fac parte din 

                                                             
2 Potrivit ILO, munca forţată cuprinde practici precum sclavia, practici similare sclaviei, servitutea şi şerbia – 
toate fiind definite în alte instrumente internaţionale, şi anume Convenţia Ligii Naţiunilor privind Sclavia (1926) 
şi Convenţia Suplimentară a Naţiunilor Unite privind abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi 
practicilor analoage sclaviei (1956). Totodată, definiţia muncii forţate a fost interpretată de Comitetul de 
Experţi din cadrul ILO pentru aplicarea convenţiilor şi recomandărilor (CEACR) în sensul includerii traficului de 
persoane cu scopul exploatării, potrivit definiţiei Protocolului de la Palermo privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor 
3 Organizaţia Internaţională a Muncii. 2012. ILO Global Estimate of Forced Labour. Geneva: ILO. Pp13-14 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_normdeclaration/documents/publication/wcms_182004.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_normdeclaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
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categoria de vârstă de 18 ani sau mai mult,4 aceasta însemnând că mai multe milioane de 

victime sunt copii.  

În timp ce persoanele traficate pot fi exploatate în orice gen de activitate forţată, unele 

industrii au fost identificate ca fiind mai vulnerabile decât altele. Multe persoane traficate 

sunt forţate să muncească în industria hotelieră şi restaurante, prostituţie, agricultură şi 

piscicultură, munci domestice (inclusiv îngrijirea de copii, bolnavi sau bătrâni), activităţi 

criminale forţate, cum ar fi cultivarea canabisului, furturi organizate (de exemplu, furtul din 

buzunare), munci în fabrici sau mine. Acestea sunt câteva simple exemple ale domeniilor în 

care persoanele traficate pot fi exploatate, anvergura de abuzuri la care acestea sunt supuse 

fiind imensă. Persoanele traficate sunt supuse la tot felul de ilegalităţi, de la abuz de 

încredere până la violenţă fizică, psihologică şi sexuală, care pot lua forma torturii, 

sustragerii de salarii şi proprietăţi, privării de libertate şi privării de oportunităţi. 

2.2. CONTEXTUL NAŢIONAL  

2.2.1 Contextul naţional de dezvoltare şi factorii determinanţi ai traficului 

Mai jos se descriu în linii generale aspecte ce ţin de dezvoltare şi contextul social care 

influenţează traficul din Republica Moldova şi care pot avea un impact asupra instituirii unei 

eventuale scheme de compensare, în special dacă această schemă ar fi să cuprindă şi 

victime ale altor genuri de infracţiuni violente. Aceasta nu se vrea în niciun caz o prezentare 

exhaustivă a situaţiei din R. Moldova în complexitatea ei, dar ea ajută să contextualizăm 

unele tendinţe şi probleme relevante pentru acest studiu. 

2.2.2 Dezvoltarea şi migraţia  

Potrivit Raportului de Dezvoltare Umană 2013, Republica Moldova este poziţionată în 

categoria „statelor cu o dezvoltare umană medie”, 22% din populaţia ţării trăind sub pragul 

naţional al sărăciei5. Cu toate că peste 91% din femei au absolvit cel puţin învăţământul 

secundar, participarea femeilor în piaţa oficială a muncii rămâne joasă, de 38% (faţă de 45% 

în cazul bărbaţilor, indicând și faptul că şomajul general este eventual o problemă mai mare 

decât discriminarea de gen la angajare sau acces la piaţa muncii6.)  

Există totuşi decalaje salariale între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii7. Astfel, în 2008 salariul 

mediu lunar plătit femeilor a constituit 73,3% din cel al bărbaţilor, sau 2134 MDL faţă de 

2910,1 MDL, respectiv. În 2008, salariul mediul lunar pe economie se ridica la 2529,7 MDL. 

Potrivit Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen, „Diferenţele de salariu între 

femei şi bărbaţi se explică prin mai mulţi factori. Factorii principali care formează diferenţele 

în remunerarea muncii bărbaţilor şi a femeilor sunt segregarea orizontală şi cea verticală. 

Astfel, aproape jumătate din femeile din mediul rural sunt angajate în sectorul agrar, unde 

practică cele mai puţin calificate lucrări şi, respectiv, au un salariu mai mic decât bărbaţii, 

                                                             
4 Ibid pag.14  
5 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 19 martie 2013. Human Development Report 2013 - The Rise 
of the South: Human Progress in a Diverse World. Geneva: UNDP. Disponibil la: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/514850672.html 
6 Ibid pag.157 
7 Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova pe anii 2010-2015 
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care deţin locuri de muncă cu anumite calificări. Un alt factor *…+ este faptul că există 

domenii în care predomină femeile – activităţi „feminizate” (educaţie, sănătate), unde 

salariile sunt mai mici decât în sectoarele unde ponderea bărbaţilor este mai mare 

(construcţii, transporturi). Adiţional, femeile sunt subreprezentate în vârful piramidei 

profesionale.”  

7,5% din Venitul Naţional Brut (VNB) provine din asistenţă pentru dezvoltare, iar aproape o 
pătrime din Produsul Intern Brut (PIB) se constituie din remitenţe din partea moldovenilor 
care lucrează peste hotare 8 . Tendinţe semnificative privind emigraţia, care depăşesc 
tendinţele de imigraţie, demonstrează o pierdere a resurselor umane9. De exemplu, Profilul 
Migraţional Extins 2012, publicat de OIM, constată faptul că la momentul analizării datelor 
pentru perioada anilor 2005-2010, a existat „în mod constant o scurgere migraţională 
anuală sporită de cetăţeni moldoveni, denotând faptul că între circa unui sfert și o treime 
din populaţia aptă de muncă a fost implicată într-o experienţă migraţională în orice etapă 
din perioada de referinţă.10” În ceea ce priveşte numărul celor care întrunesc statutul de 
emigranţi internaţionali (care au rămas peste hotare pentru o perioadă de 12 luni sau mai 
mult), cifra a crescut cu 20% faţă de 2008.  
 

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, precum şi a studiilor publicate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS), consumul mediu de alcool per capita printre populaţia  cu 

vârsta de 15 ani şi mai mult este înaltă,11 ceea ce este îngrijorător din punct de vedere social 

şi al sănătăţii, având în vedere paralela dintre consumul de alcool şi violenţă (examinată în 

detaliu mai jos). Cu toate că teoretic există îngrijire medicală de stat, există îngrijorări 

privind accesibilitatea acestea în practică, în special pentru cei care nu-şi permit să 

plătească. Respondenţii au exprimat anumite îngrijorări şi în privinţa disponibilităţii şi 

accesibilităţii poliţelor de asigurare medicală pentru cei care nu pot plăti12. În plus, doar 41% 

din moldoveni s-au declarat satisfăcuţi de serviciile medicale prestate13.  

2.2.3 Violenţa faţă de femei şi fete  

Un studiu publicat de agenţiile ONU în Moldova în 2011 privind prevalenţa şi natura 

violenţei faţă de femei şi fete în Republica Moldova denotă un nivel înalt de diferite genuri 

de violenţă.  

 

Constatările principale ale studiului includ14: 

 60% dintre femei au raportat experienţe de violenţă psihologică, iar fiecare a doua 

femeie a confirmat că a fost supusă controlului social şi izolării sociale.  

                                                             
8 Ibid pag.183 
9 Ibid  
10 OIM. 2012. Profilul Migraţional Extins (EMP) al Republicii Moldova. Chișinău: OIM. Pag.26. Disponibil la: 
http://iom.md/attachments/110_raportpmero.pdf  
11 Organizaţia Mondială a Sănătăţii, European Health Report 2012 – Charting the way to wellbeing. 
12

 Îngrijorări privind disponibilitatea cu adevărat a serviciilor medicale de stat au fost exprimate de majoritatea 
respondenţilor în cadrul interviurilor organizate în Republica Moldova 11-15 martie 2013. Pentru o listă 
completă a intervievaţilor, vedeţi Anexa 1.   
13

 PNUD, HDR pag.167  
14

 ONU în Moldova. 2011. Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova.  Disponibil la: 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf 

http://iom.md/attachments/110_raportpmero.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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 Prevalenţa violenţei fizice comise de soţul/partenerul actual sau cel mai recent pe 

parcursul vieţii este raportată de aproape 40% dintre femei, iar 9% au fost supuse 

acestui gen de violenţă în ultimele 12 luni, preponderent în zonele rurale.  

 Femeile din categoria de vârstă 15-34 ani au avut de suferit mai mult în ultimele 12 

luni anterioare interviului. Această constatare indică faptul că violenţa fizică 

prevalează în primii ani de căsătorie/relaţie.  

 Circa 19% dintre femei au fost cel puţin o dată victime ale violenţei sexuale din 
partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, iar circa 4% în ultimele 12 luni.  

 De cele mai dese ori, victimele violenţei relatează despre comportamentul violent al 

soţului/partenerului sau non-partenerului părinţilor şi membrilor familiei, urmate de 

rudele apropiate, organelor de poliţie şi lucrătorilor medicali. De obicei, femeile 

contactează poliţia şi serviciile de asistenţă socială doar în caz de acţiuni severe de 

violenţă fizică.  

 Mai mult de jumătate din femei au menţionat că nu au reclamat incidentele violentă 

pentru că au considerat că pot face faţă situaţiei fără ajutor extern, sau din cauza 

ruşinii. Astfel, stigmatizarea socială, convingerile precum că dacă femeia este victimă 

a violenţei înseamnă că a făcut ceva ca s-o merite, la fel şi faptul că violenţa în 

familie este considerată o problemă mai mult privată decât una publică, toate au un 

impact semnificativ asupra deciziei femeii de a reclama sau nu cazurile de violenţă în 

familie. 

 

În încercarea de a măsura nivelul de cunoaştere a moldovenilor despre fenomenul violenţei 

în familie, precum şi percepţiile lor faţă de această problemă, Centrul Internațional „La 

Strada” a realizat un studiu în 2007.  Sondajul a relevat că 50% dintre persoanele 

intervievate au auzit despre violenţă în familie, dar nu cunoşteau nimic despre natura sau 

proporţiile problemei, şi doar 41% consideră violenţa ca fiind o problemă gravă pentru 

Republica Moldova. Marea majoritate a respondenţilor (79%) consideră drept cauză 

principală a violenţei consumul excesiv de alcool, pe când doar câţiva respondenţi au 

menţionat modelul tradiţional autoritar al relaţiilor în familie (17%) şi emanciparea femeilor 

(8%) ca factori determinanţi ai violenţei faţă de femei în familie.15 

Opiniile privind cauzele violenţei rezonează întrucâtva cu datele colectate de Comisia 

Europeană de pe tot continentul. Întrebaţi care ar fi cauzele violenţei în familie faţă de 

femei, 96% din europeni au menţionat alcoolismul, 94% dependenţa de droguri, 79% 

şomajul şi 75% sărăcia/excluziunea socială16.  

În 2009, OIM Moldova a început să publice date privind numărul de beneficiari ai serviciilor 

sale care au suferit de pe urma violenţei în familie17. În 2009, OIM a oferit asistenţă pentru 

79 de victime ale violenţei în familie, cifră care a crescut până la 219 în 2010, 243 în 2011 şi 

430 în 2012. În 2012, victimele violenţei în familie reprezentau cel mai numeros grup asistat 

de OIM, sau 31% din beneficiari – mai mult decât dublu faţă de victimele traficului asistate 
                                                             
15 Ibid pag.21    
16  Comisia Europeană. Eurobarometer.  
17 OIM Moldova. 2012. Beneficiari asistaţi de OIM Moldova. Document oferit autorului.  
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(14,7%). Totodată, legăturile dintre violenţa în familie şi trafic, precum şi convingerea că ar 

trebui să existe o schemă de compensaţii în beneficiul victimelor violenţei sexuale şi 

domestice, au fost menţionate de mai mulţi convorbitori în cadrul întâlnirilor avute cu 

scopul de a discuta modele de compensare. Este clar că, în contextul R. Moldova, eforturile 

de contracarare a violenţei sexuale şi domestice şi a traficului trebuie coordonate şi trebuie 

să reflecte înţelegerea intersectării acestor infracţiuni.  

2.2.4 Alte genuri de infracţiuni violente 

Trebuie să se remarce şi ratele altor genuri de infracţiuni violente, în special în 

eventualitatea elaborării unei scheme de compensare cuprinzătoare. Între anii 2005-2010, 

Republica Moldova a raportat (către UN-CTS)18 o medie anuală de 254 omucideri, 397 acte 

de agresiune19, 440 acte de agresiune sexuală (violul şi abuzul sexual, inclusiv îndreptat 

împotriva copiilor) şi 21 cazuri de răpire. Totodată, în medie 203 de persoane pe an au fost 

suspectate, reţinute şi avertizate pentru viol, nefiind totuşi puse oficial sub urmărire penală 

şi condamnate.  

 

2.3 TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ÎN REPUBLICA MODLOVA 

Din cauza naturii şi proporţiilor traficului din Republica Moldova (dar şi prin și către 

republica Moldvova, deși într-o măsură mult mai mică), statul şi-a asumat un angajament 

ferm să combată traficul de fiinţe umane, iar acest fapt a fost reflectat cu siguranţă în 

interviurile cu actorii relevanţi. Potrivit ultimului Raport Global al Departamentului de Stat al 

SUA privind traficul de persoane (TIP), publicat la 19 iunie 2013,   

„Moldova este în principal o ţară-sursă de bărbaţi, femei şi copii care sunt supuşi 
traficului în scop sexual şi muncii forţate. Anul trecut s-a înregistrat o creştere 
substanţială a numărului de bărbaţi moldoveni care au fost traficaţi în vederea 
exploatării prin muncă în Ucraina şi Rusia. Femeile din Moldova sunt supuse muncii 
forţate în agricultură. Victimele din Moldova sunt de asemenea supuse traficului în 
interiorul Moldovei, dar şi în Kosovo, Kazahstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, 
Grecia, Liban, Italia, Spania şi „Republica Turcă a Ciprului de Nord”. 
 
Violenţa faţă de femei este o problemă pregnantă, în special în zonele rurale ale 
ţării, ceea ce contribuie la vulnerabilitatea lor în sensul traficului de fiinţe umane. 
Şaptezeci şi cinci la sută din femeile moldovene care au fost supuse traficului în 
scop sexual au fost şi victime ale violenţei în familie sau au suferit abuzuri în 
copilărie. 
 
Din ce în ce mai mult, traficanţii au folosit frauda, îndatorirea, dar şi reţinerea actelor 
şi salariilor pentru a impune victimele să fie supuse traficului în scop sexual şi muncii 
forţate în alte ţări. Băieţii au fost supuşi traficului în scop sexual în interiorul 
Moldovei, iar fetele au fost supuse traficului în scop sexual atât în interiorul ţării cât 

                                                             
18 http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html  
19 „Act de agresiune” înseamnă atac fizic asupra corpului altei persoane, soldat cu vătămare corporală gravă; 
excluzând agresiunea indecentă/sexuală; ameninţările şi lovirea cu palma/pumnul 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html
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şi peste hotare. ONG-urile au remarcat o creştere a exploatării sexuale cu scop 
comercial a copiilor moldoveni de către turişti străini, în combinaţie cu o tendinţă 
alarmantă a utilizării internetului în calitate de instrument pentru recrutare şi 
exploatare. Persoanele care se presupune că au vizitat Moldova pentru turism sexual 
au venit din Norvegia, Italia, Germania, Suedia, Danemarca, Tailanda, Australia, 
Israel şi Statele Unite. Cerşitul forţat a fost în creştere în 2012.  
 
Anumite surse au semnalat probleme similare şi în regiunea transnistreană, însă 
proporţiile muncii forţate şi traficului în scop sexual sunt greu de măsurat, dat fiind 
faptul că acest teritoriu rămâne înafara controlului autorităţilor centrale. 20 ” 
(Subliniere adăugată) 

Traficul de destinaţie în Republica Moldova este de asemenea remarcat în Raportul pentru 

anul 2012 prin menţiunea: „victimele prostituării forţate din Chişinău includ ucrainence 

precum şi femei şi fete din zonele rurale ale Moldovei”. 

În ultimii ani guvernul Republicii Moldova a înregistrat progrese constante şi puternice în 

lupta contra traficului de persoane; în mare parte acest lucru denotă o voinţă politică 

autentică în soluţionarea problemei. Recentele măriri ale finanţării de stat, dar şi implicarea 

sporită a ONG-urilor în eforturile de aplicare a legii sunt deosebit de binevenite, iar Sistemul 

Naţional de Referire (SNR) este văzut drept un model de bune practici în identificarea şi 

susţinerea victimelor. Deşi rămân anumite îngrijorări privind nivelul tragerii la răspundere a 

făptaşilor şi privind impactul potenţial al corupţiei asupra activităţii anti-trafic, tabloul 

general din R. Moldova este unul ce vădeşte progres dedicat şi constant.  

Raportul TIP din 2013 menţionează şi eforturile de tragere la răspundere a traficanţilor, 
remarcând: 

“Guvernul a dublat aproape numărul victimelor traficului identificate în 2012, fapt 
ce se datorează în mare parte creşterii cazurilor de trafic în scopul exploatării prin 
muncă. Cooperarea cu societatea civilă în eforturile anti-trafic, un puternic sistem 
naţional de referire (SNR) pentru identificarea victimelor, precum şi un pachet 
cuprinzător de asistenţă oferit victimelor au fost documentate drept practici-model 
în regiune. Guvernul de asemenea a obţinut condamnarea mai multor infractori pe 
cazuri de trafic pe parcursul anului. Guvernul a investigat cu energie şi a pornit 
urmăriri penale împotriva oficialilor care se presupune că au fost complici în cazuri 
de trafic de fiinţe umane, însă niciunul din ei nu a fost condamnat. Cu toate că un 
număr mai mare de infractori condamnaţi pe cazuri de trafic au primit pedepse 
privative de libertate, în special pentru infracţiuni îndreptate împotriva copiilor, 
sistemul judiciar slab şi corupt a împiedicat eforturile de tragere a infractorilor la 
răspundere.21”  

                                                             
20

 Departamentul de Stat al Statelor Unite, 2013 Trafficking in Persons Report - the Republic of Moldova, 19 
iunie 2013, disponibil la: http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf  
21 Ibid  

http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf
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Statisticile naţionale privind traficul 

Diferite organe din Republica Moldova posedă diferite statistici privind numărul persoanelor 

traficate identificate sau asistate. Acesta este un domeniu căreia i-ar prinde bine o 

schimbare, întrucât fără un set de statistici unanim acceptate este dificil să identifici 

tendinţele sau să faci planificare operaţională sau financiară pentru viitor. În privinţa 

compensării, este de asemenea important să se convină cât de cât asupra procedurii oficiale 

de identificare, întrucât acest lucru va influenţa eligibilitatea beneficiarilor şi procesul de 

planificare financiară.  

Datele existente sunt limitate, în mai multe privinţe. În linii mari, cifrele globale diferă, iar 

fiecare organ dezagregă datele diferit. De exemplu, OIM dezagregă toate datele în funcţie 

de gen, vârstă şi tip de exploatare, dar nu şi în funcţie de mai multe categorii simultan. 

Astfel, este imposibil să ştii, bunăoară, care este procentajul minorilor care au fost 

exploataţi sexual, sau câte procente din cei exploataţi prin cerşit sunt bărbaţi adulţi.  

Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) dezagregă datele mai amănunţit, 

dar nu colectează date privind anumite categorii principale cum o face OIM, în special 

privind cazurile de prevenire sau alte genuri de cazuri, care eventual ar conţine indicatori 

relevanţi, cum ar fi categoria minorilor neînsoţiţi.  

După cum se vede în cele două grafice de mai jos, statisticile compilate de OIM şi CCTP sunt 

identice doar într-o singură privinţă: şapte cazuri identificate de trafic cu scop de exploatare 

prin cerşit în 2012. 

 
Grafic 2.3.1.1 
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Grafic 2.3.1.2 

Luând media statisticilor compilate de OIM şi CCTP, se poate obţine un număr estimat de 
aproximativ 241 de victime ale traficului pe an. Pentru că vorbim de o medie, aceasta este 
valoarea care va fi folosită la calcularea eventualelor despăgubiri solicitate, în sensul acestui 
studiu.  

Tabel 2.3.1.3 

Categorie Medie 

Tip de exploatare  

Exploatare sexuală  105 

Exploatare prin muncă  122 

Cerşetorie  7 

Forme multiple exploatare  2 

Cazuri de prevenire 166 

Copii ai VT 22 

Gen  

Masculin 117 

Feminin 124 

Vârstă  

Adulţi 221 

Minori 20 

Total VT 241 

Datele reflectă aproape exclusiv cazuri care implică cetăţeni moldoveni traficaţi intern sau 

peste hotare. Colectând date privind traficul intern, OIM a constatat că în 2012, 15 din cele 

205 victime pe care le-a identificat, sau doar 7%, au fost traficaţi intern. Potrivit CCTP, în 

2012 a existat un singur ne-cetăţean moldovean identificat drept victimă a traficului, ea 

nefiind exploatată în Republica Moldova, ci tranzita ţara.  

În susţinerea acestui tablou, date ale Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 

Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) arată 

că doar un număr nesemnificativ de migranţi  spre UE utilizează neregulat RM în calitate de 

ţară de tranzit. Situaţia migraţională este caracterizată în mod predominant de emigrarea 

cetăţenilor moldoveni, pe când imigrarea străinilor sau a persoanelor născute în străinătate 



14 
 

ar putea fi descrisă drept una nesemnificativă din punct de vedere statistic22. Aceasta însă 

nu e o situaţie care neapărat va rămâne neschimbată, iar prognozele privind viitoarele 

potenţiale proporţii ale traficului, atât a cetăţenilor moldoveni cât şi a ne-cetăţenilor, vor fi 

esenţiale în elaborarea unui model financiar durabil pentru despăgubirea victimelor.  

Cadrul naţional anti-trafic  

Guvernul moldovean a elaborat o structură complexă de părţi responsabile de combaterea 
traficului de persoane. O prezentare a cadrului instituţional se oferă mai jos. Diversele 
entităţi au fost plasate la diferite nivele pentru a indica natura implicării lor în activităţi anti-
trafic, deşi evident unii actori, în special ONG-uri mai mari și organizații internaționale 
precum OIM, acţionează la toate nivelurile. Această varietate de parteneri implicaţi şi o 
cooperare multidisciplinară dezvoltată denotă o voinţă politică şi practică esenţială în 
combaterea traficului. Va fi important ca potenţiala schemă de compensare să fie 
încorporată în cadrul aceluiaşi cadru multidisciplinar.  

Cadrul Instituţional Anti-Trafic 

 

  

                                                             
22 OIM. EMP. Pag.26  
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Sistemul Naţional de Referire 

Sistemul Naţional de Referire (SNR) este bine dezvoltat şi majoritatea reacţiilor sunt 

pozitive. Majoritatea respondenţilor l-au apreciat ca fiind bine organizat, menţionând că în 

special la nivel local există o abordare multidisciplinară eficientă care acordă atenţie 

rezonabilă diverselor aspecte ale cazului, fără a se concentra în mod nejustificat pe 

cooperarea cu organele de drept sau probabilitatea urmăririi penale.  

Identificarea iniţială în cadrul SNR este realizată fie la nivel local, de specialişti precum 

doctorii sau asistenţii sociali, care îndreaptă persoana către echipa multidisciplinară locală 

(EMD), fie identificarea are loc în străinătate (inclusiv de către Misiunile OIM, ONG-uri, 

autorități străine, etc.) după care sunt referite pentru repatriere și incluse în sistemul de 

protecție și asistență al SNR. La următoarea etapă, EMD (de nivel local sau raional) fie 

Centrele de asistență și protecție efectuează orice evaluare care se impune şi transmite mai 

departe cazul către serviciile necesare destinate victimelor. E de menţionat că aceasta 

evaluare se consideră un gen de statut neoficial de victimă, pentru că un statut oficial în RM 

poate fi acordat doar de organele de drept. Acest fapt, însă, este perceput mai degrabă 

drept o problemă procedurală şi semantică, decât o problemă practică, pentru că lipsa unui 

statut oficial acordat de organele de drept nu împiedică victimele să acceseze serviciile 

respective.  

Aceasta nu înseamnă, însă, că din punct de vedere legal oferirea unui statut legal de către 

organele de drept nu reprezintă o problemă, în special din perspectiva bunelor practici 

europene. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane  

(ECAT) spune clar că unul din scopurile termenului de recuperare şi reflecţie este de a le 

permite victimelor să ia o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile 

competente. Acest aspect se explică mai detaliat în raportul explicativ ce însoţeşte 

Convenţia şi unde se spune că „victimele trebuie să se hotărască dacă vor coopera cu 

organele legii în condamnarea traficanţilor23”. Totodată, Directiva 2011/36/UE24, cea mai 

recentă directivă a UE menită să consolideze o abordare centrată pe victimă în combaterea 

traficului, stipulează clar: „Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 

asistența și sprijinul acordate unei victime nu sunt condiţionate de dorința victimei de a 

coopera pe parcursul cercetării penale, al urmăririi penale sau al procesului de judecată25.”  

                                                             
23

 Raportul explicativ la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. par. 
174. Disponibil la: 
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv197_ExpRep_Romanian.pdf 
24 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 5 aprilie 2011, privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia. Disponibil la: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ro:PDF 
25 Ibid   

http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv197_ExpRep_Romanian.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ro:PDF
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Elaborarea unui model cu adevărat multidisciplinar pentru identificarea şi acordarea 

statutului victimelor nu doar ar fi benefic pentru sistemul anti-trafic din R. Moldova, dar ar 

asigura şi conformarea R. Moldova cu toate instrumentele relevante ale UE, precum şi faptul 

că victimele vulnerabile care nu pot coopera cu organele de drept nu vor fi private de 

protecţia necesară. Va fi de asemenea oportun să se determine criteriile de eligibilitate 

pentru accesarea compensaţiilor şi să se susţină alte activităţi legate de despăgubire. Aceste 

aspecte sunt discutate în detaliu în recomandările oferite mai jos, la capitolele 6 și 7.  

 

3 CADRUL LEGAL DIN R. MOLDOVA 

După cum s-a menţionat mai sus, Republica Moldova este parte la un şir de instrumente 

internaţionale privind traficul de persoane şi infracţiuni conexe. Aceste instrumente 

internaţionale vor fi discutate în capitolul de mai jos, dedicat cadrului legal internaţional 

privind dreptul la un recurs efectiv. Însă, pe lângă acest cadru internaţional, Republica 

Moldova şi-a elaborat propriul cadru legislativ şi normativ naţional pentru a preveni şi 

combate traficul de fiinţe umane.  

În cele ce urmează, se va face o prezentare generală a acestui cadru. Discuţii mai 

amănunţite privind cadrul naţional, cu o îngustare spre subiectul despăgubirilor pentru 

victime, va urma în capitolul 4. 

 

3.1  LEGISLAŢIA PENALĂ  

 

3.1.1 Incriminarea infracţiunilor relevante  

Articolul 165 al Codului Penal al Republicii Moldova incriminează traficul de fiinţe umane , 

statuând că cei vinovaţi de trafic, potrivit definiţiei internaţional recunoscute, sunt pedepsiţi 

„cu închisoare de la 5 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea 

de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.”  

Se aplică pedepse mai aspre dacă infracţiunea de trafic este săvârşită:  

a. de către o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la alin.(1) [condamnată 

anterior pentru trafic] 

b. asupra a două sau mai multor persoane; 

c. asupra unei femei gravide; 

d. de două sau mai multe persoane; 

e. de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate 

publică; 

f. cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a 

persoanei; 
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g. cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea 

violului, dependenţei fizice, a armei; 

Aceste acţiuni se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar 

persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități 

convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea 

persoanei juridice. 

 

Adiţional, pedepse mai aspre se aplică dacă infracţiunea de trafic: 

a. este săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; sau 

b. se soldează cu vătămarea gravă a integrității corporale sau cu o boală psihică a 

persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia; 

 

Aceste acţiuni se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, 

iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități 

convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea 

persoanei juridice.   

 

Articolul de asemenea prevede că victima traficului de ființe umane este absolvită de 

răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite de ea în legătură cu această calitate 

procesuală. 

 

Se pedepsesc penal şi alte infracţiuni, inclusiv: 

 Violul (articolul 171) – se pedepseşte cu închisoare de la trei la 20 de ani, în 

dependenţă de circumstanţe. 

 Acţiuni violente cu caracter sexual (articolul 172) – se pedepseşte cu închisoare 

de la trei la 20 de ani, în dependenţă de circumstanţe. 

 Hărţuirea sexuală (articolul 173) – se pedepseşte cu amendă de la 300 la 500 de 

unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 

140 la 240 de ore26; sau cu închisoare de până la 3 ani. 

 Violenţa în familie (articolul 201¹) - se pedepseşte cu muncă neremunerată în 

folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de până la 15 ani, în 

dependenţă de circumstanţe.  

 Pornografia infantilă (articolul 208¹) se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, 

cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unităţi 

convenţionale27, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 

 Sclavia şi condiţiile similare sclaviei (articolul 167) e pedepseşte cu închisoare de 

la 3 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

                                                             
26 Acesta ar putea reprezenta o sursă de venit pentru fondul de despăgubire a victimelor 
27 Amenzile se aplică şi persoanelor fizice 
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 Munca forţată (articolul 168) se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani.  

 Privaţiunea ilegală de libertate (articolul 166) în dependenţă de circumstanţe 

agravante, se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 

120 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 10 ani. 

 

În pofida numărului infracţiunilor pe care le prevede legislaţia R. Moldova, există îngrijorări 

legate de eficienţa eforturilor de urmărire penală. Potrivit Raportului TIP 2013, „Corupţia în 

sistemul judecătoresc a continuat să împiedice reuşita eforturilor de urmărire penală, 

condamnare şi aplicare a pedepselor în privinţa traficanţilor. Odată ce s-au obţinut sentinţe 

de condamnare pe cazuri de trafic, deseori magistraţii au aplicat pedepse care nu 

corespundeau cu gravitatea infracţiunilor; infractorilor li se aplicau cu regularitate sentinţe 

comutate sau amenzi. Deseori, condamnările contestate au fost anulate, cu puţine explicaţii 

din partea judecătorilor sau în lipsa oricăror explicaţii. Cauzele penale sunt tergiversate ani 

în şir prin proceduri de apel, lăsând victimele vulnerabile la ameninţări şi intimidări şi creând 

oportunităţi pentru mituire a oficialilor de către acuzaţi.28”  

 

Astfel, este important ca, pe lângă consolidarea eforturilor de investigare şi urmărire a 

traficanţilor, să se ofere susţinere sistemului judecătoresc astfel încât să se aplice pedepse 

relevante şi să se asigure acces rapid la justiţie pentru victime.  

3.1.2 Confiscarea bunurilor şi veniturilor provenite din infracţiuni 

Articolul 106 al Codului Penal prevede „confiscarea specială” a mijloacelor utilizate la 

săvârşirea infracţiunii, a veniturilor provenite din activitatea criminală, sau contravaloarea 

monetară a acestora. Mai exact, acesta prevede că:  

1. Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea 

statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvârșirea 

infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În cazul în care bunurile utilizate la 

săvârșirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai există, sau nu se 

găsesc se confiscă contravaloarea acestora. 

2. Sunt supuse confiscării speciale bunurile: 

a. rezultate din fapta prevăzută de Codul Penal, precum şi orice venituri de 

la aceste bunuri, cu excepţia bunurilor şi veniturilor care urmează a fi 

restituite proprietarului legal; 

b. folosite sau destinate pentru săvârșirea unei infracţiuni, dacă sunt ale 

infractorului; 

c. date pentru a determina săvârșirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti 

pe infractor; 

d. dobândite prin săvârșirea infracţiunii, dacă nu urmează a fi restituite 

persoanei vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia; 

e. deţinute contrar dispoziţiilor legale; 

                                                             
28 Departamentul de Stat al Statelor Unite, 2013 Trafficking in Persons Report - the Republic of Moldova, 19 
iunie 2013, disponibil la: http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf 

http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf
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f. convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate 

din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri; 

g. folosite sau destinate pentru finanţarea terorismului. 

2.1  Dacă bunurile rezultate sau dobândite prin săvârșirea infracţiunii şi veniturile de 

la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea 

partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor 

rezultate sau dobândite prin săvârșirea infracţiunii şi a veniturilor de la aceste 

bunuri. 

3. Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis fapte prevăzute de 

prezentul cod. Pot fi supuse confiscării speciale şi bunurile menţionate la alin.(2), 

dar care aparţin altor persoane şi care le-au acceptat ştiind despre dobândirea 

ilegală a acestor bunuri. 

4. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o 

pedeapsă penală. 

Aceasta reprezintă o importantă măsură penală privind despăgubirea, întrucât ea stabileşte 

clar că bunurile pot fi confiscate pentru un şir larg de fapte penale. Acest fapt ar permite 

posibilitatea utilizării unor bunuri confiscate pentru finanţarea compensării într-un sens mai 

general, în cazuri când, bunăoară, nu e vorba de o victimă care să fi făcut revendicări în 

legătură cu o infracţiune anume şi astfel despăgubirile nu sunt datorate unei victime anume.  
 

3.2 LEGEA SPECIALĂ, LEGISLAŢIA CIVILĂ ŞI ALTE ACTE NORMATIVE  

 

Principalul instrument de reacţie juridică faţă de fenomenul traficului de persoane se 

conţine în Legea privind prevenirea şi combaterea traficul de persoane nr. 241-XVI din 

20.10.2005. Legea preia definiţia internaţional recunoscută a traficului de persoane29 şi o 

completează, adăugând inclusiv alte forme de exploatare, cum ar fi utilizarea unei femei în 

calitate de surogat în scopuri reproductive. Legea însăşi este extrem de cuprinzătoare, 

prezentând întregul cadrul instituţional prin care Republica Moldova combate traficul, 

inclusiv Planul Naţional, crearea Comitetului Naţional şi a Comitetelor teritoriale şi 

atribuirea competenţelor diferitor autorităţi şi organe de drept. Legea conţine şi măsuri de 

protecţie pentru victime, multe dintre care sunt relevante în contextul compensării. 

Articolul 16 al Legii prevede „Reabilitarea socială a victimelor traficului de fiinţe umane se 

efectuează pentru reintegrarea lor într-un mod de viaţă normal, incluzând acordarea de 

asistenţă juridică şi materială, reabilitarea psihologică, medicală şi profesională, angajarea în 

câmpul muncii şi acordarea de spaţiu pentru trai.” De asemenea, documentul stabileşte 

centre de asistenţă şi protecţie, un aspect clar al realizării dreptului la reabilitare. Există la 

fel şi măsuri dedicate în mod specific necesităţilor copiilor şi cetăţenilor străini. În linii 

generale, cadrul naţional privind drepturile la servicii de reabilitare este în concordanţă cu 

bunele practici internaţionale şi demonstrează un nivel corespunzător de voinţă politică şi 

angajament. Interviurile cu actorii interesaţi au relevat o percepţie generală că persoanele 

                                                             
29 Aşa cum se defineşte în Protocolul de la Palermo şi în ECAT 
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traficate pot accesa servicii de reabilitare, iar acolo unde asemenea servicii lipsesc, actorii 

interesaţi au menţionat lipsa semnificativă a resurselor financiare şi umane ca fiind de vină. 

Este evident că, în timp ce însăşi existenţa dreptului legal la anumite măsuri de reabilitare 

este extrem de importantă, statul trebuie de asemenea să se asigure că persoanele pot să 

acceseze acele servicii, iar când acest lucru se întâmplă, să se asigure că serviciile sunt 

suficient de sigure şi durabile, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru a le asigura o 

calitate înaltă.  

În ceea ce priveşte restituirea, Legea prevede repatrierea şi primirea (articolul 19), cu toate 

că în cadrul interviurilor cu actorii interesaţi s-au exprimat unele îngrijorări privind 

fiabilitatea acestei opţiuni şi accesibilitatea ei. Unii actori s-au arătat îngrijoraţi că fondurile 

disponibile ar putea fi insuficiente pentru numărul de cazuri în care asemenea susţinere ar fi 

necesară. Totodată, persoanele traficate pot beneficia de un pachet de asistenţă socială din 

partea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (articolul 

20), cu toate că şi acest subiect a trezit îngrijorări printre actorii interesaţi, care au afirmat că 

această protecţie este mai degrabă teoretică decât practică, având în vedere dificultatea 

semnalată cu care se obţine această asistenţă.  

Articolul 23 stabileşte garanţiile de stat acordate victimelor traficului de fiinţe umane, şi 
anume: (1) Instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală aplică în privinţa 
victimelor traficului de fiinţe umane măsurile de asigurare a securităţii fizice şi a drepturilor 
prevăzute de Codul de Procedură Penală şi Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, 
a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal; şi (2) Victimele 
traficului de fiinţe umane au dreptul la reparaţia prejudiciului în condiţiile legii. Acest 
aspect se va examina în detaliu mai jos, în subcapitolul 5.1  

Alte acte normative bine dezvoltate ale legislaţiei ne-penale includ:  

 Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal nr. 105-

XVI din 16.05.2008, care „prevede asigurarea securităţii participanţilor la procesul 

penal a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sunt ameninţate ca 

urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor 

judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la săvârșirea unor infracţiuni 

grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.” Acest fapt e deosebit de relevant 

în cazurile de trafic, deoarece legea oferă protecţie nu doar persoanelor care sunt 

victime sau martori (articolul 2(1)), dar şi membrilor familiilor lor (articolul 11(a)).  

 

 Legea nr.388 privind drepturile copilului, din 15.12.1994, care statuează în articolul 

30 că „Statul ia toate măsurile necesare pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul 

de copii în orice scop şi în orice formă.” 

 

 Hotărârea nr.1200 din 23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie, care stabileşte 
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importante standarde minime pentru caracterul şi durata susţinerii oferite celor care 

au suferit violenţă în familie.  

 

 Codul Familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000, care stabileşte drepturile copiilor, în 

particular în privinţa tutelei copiilor fără părinţi. Acest aspect poate fi relevant în 

cazul copiilor traficaţi, deoarece tutorii sunt responsabili să se asigure că aceşti copii 

au acces la compensare şi se îngrijească de faptul ca această compensare să fie 

utilizată într-un mod care să reflecte interesul superior al copilului, până în 

momentul în care copilul îşi va putea administra finanţele de sine stătător.  

 

 Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII  din  15.12.94, care expune un şir larg şi 

atotcuprinzător de drepturi ale omului şi măsuri de protecţie ce trebuie oferite 

tuturor copiilor.  

 

 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 45-XVI din 

01.03.2007, care stabileşte „bazele juridice şi organizatorice ale activităţii de 

prevenire şi de combatere a violenţei în familie, autorităţile şi instituţiile abilitate cu 

funcţii de  prevenire şi de combatere a violenţei în familie, mecanismul de sesizare şi 

soluţionare a cazurilor de violenţă.”  

 

 Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi nr.5-XVI din 

09.02.2006, care are drept scop „asigurarea exercitării drepturilor lor egale de către 

femei şi bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieţii, 

drepturi garantate de Constituţia Republicii Moldova, în  vederea prevenirii şi 

eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex.” 

 

 Legea privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane nr. 42 -XVI din 

06.03.2008, care, în articolul 28, interzice în mod expres traficul de organe, ţesuturi 

şi celule, stipulând „(1) Se interzice traficul de organe, ţesuturi şi celule umane, 

precum şi obţinerea unor profituri financiare sau avantaje de la traficul corpului 

uman şi părţilor lui; şi (2) Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane constituie 

infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia penală.” 
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 Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008, care stabileşte un şir 

larg de criterii şi proceduri privind prestarea ajutorului social. De o relevanţă specială 

în contextul compensării ar putea fi articolele 6 şi 7, care prevăd: 

o Articolul 6. Cuantumul ajutorului social 

Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul 

lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia. 

o Articolul 7. Venitul lunar minim garantat 

(1) Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor 

veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al 

acesteia. 

(2) Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se 

stabileşte după cum urmează: 

a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant; 

b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru 

adult al familiei; 

c) 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil; 

d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult 

încadrat într-un grad de invaliditate; 

e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil 

invalid; 

f) plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana încadrată 

într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie. 

(3) Nivelul venitului lunar minim garantat se stabileşte anual prin Legea 

bugetului de stat.  

4 DREPTUL LA UN RECURS EFECTIV  

4.1   CADRUL LEGAL INTERNAŢIONAL  

Dreptul la un recurs efectiv este un drept fundamental al omului, recunoscut pe larg în 

instrumente majore de drepturi ale omului internaţionale şi regionale.30 Este deseori descris 

                                                             
30 Articolul 2 (3) ICCPR; articolul 13 CAT; articolul 6 CERD; articolul 8 UDHR; articolele 9 şi 13 ale Declaraţiei  
privind protecţia tuturor persoanelor contra dispariţiilor forţate; principiile 4 şi 16 ale Principiilor ONU privind 
execuţiile extra-legale; principiile 4-7 ale Declaraţiei principiilor de bază pentru justiţia victimelor infracţiunilor 
şi a abuzului de putere; articolul 27 al Declaraţiei şi Programului de Acţiuni de la Viena; articolele 13, 160-162, 
165 ale Programului de Acţiuni ale Conferinţei Mondiale împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei 
şi intoleranţei; articolul 9 al Declaraţie privind Apărătorii Drepturilor Omului; articolul 13 CEDO; articolul 47 al 
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ca fiind unul dintre drepturile cele mai esenţiale pentru protecţia efectivă a tuturor 

celorlalte drepturi ale omului,31 iar importanţa sa fundamentală este demonstrată de 

obligaţia Statelor de a oferi un recurs efectiv chiar şi în cazurile de stare de urgenţă.32 

Având în vedere caracterul complex şi puternic interconectat al diverselor dimensiuni ale 

acestui drept, dar şi obligaţiile corespunzătoare ale Statului, este clar că doar o abordare 

cuprinzătoare şi bazată pe drepturile omului poate avea vreo şansă să obţină realizarea 

acestui drept. Una dintre premisele acestui studiu este că doar plasând persoanele traficate 

în centrul eforturilor şi doar prin cooperare autentică Republica Moldova poate ajunge la 

soluţii care să fie atât eficiente cât şi durabile. Recunoaşterea persoanei traficate în calitate 

de deţinător de drepturi, în special al dreptului la un recurs efectiv pentru grave încălcări ale 

drepturilor omului comise împotriva sa, se consideră ca fiind absolut fundamentală la 

adoptarea unei abordări bazate pe drepturile omului faţă de fenomenul traficului. Este 

imposibil să discuţi dreptul şi accesul la compensare decât dacă se identifică structura mai 

generală în care victimele ar avea acces la un şir de remedii juridice efective.  

Conceptul de a oferi remediere unei persoane care a suferit de pe urma unei infracţiuni este   

bine fixat în multe sisteme juridice în toată lumea şi nu este un concept unic în ceea  ce 

priveşte persoanele traficate. Conceptual şi practic, remedierea poate avea diferite forme. 

Formularea conceptului în diverse instrumente de drepturi ale omului arată cât se poate de 

clar că „un recurs efectiv” presupune obligaţii atât procedurale cât şi materiale asumate de 

către State.  

În dreptul internaţional, obligaţia de a oferi remediere este o consecinţă a unei fapte 

culpabile din punct de vedere internaţional. Un stat va fi tras la răspundere juridică pentru 

încălcări ale dreptului internaţional dacă a fost implicat în comiterea încălcării sau dacă nu 

a urmat norma necesară de prevenire sau de reacţie faţă de încălcarea respectivă. În 

cazurile de trafic, rolul statului poate fi complicitatea, de exemplu, dacă un grănicer sau un 

politican este personal implicat în traficul de persoane, sau, mai des, eşecul de a-şi proteja 

cetăţenii faţă de încercările actorilor nestatali de a-i trafica.  

În orice caz, statul are obligaţia reparaţiei (sau remedierii) în urma prejudiciului rezultat. 

Această obligaţie poate exista faţă de un alt stat sau, în anumite condiţii, faţă de o persoană 

fizică. Obligaţia de a oferi remediere poate lua naştere direct printr-un tratat. În contextul 

traficului, bunăoară, instrumentele juridice relevante obligă Statele Părţi să faciliteze 

implicarea victimelor în procesul penal sau să ofere posibilitatea despăgubirii. Aceste 

obligaţii există independent de orice constatare privind responsabilitatea Statului în 

cauzarea prejudiciului iniţial33.  

                                                                                                                                                                                             
Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; articolele 7 (1) (a) şi 25 ACHR; articolul XVIII al Declaraţiei 
Americane a Drepturilor şi Obligaţiilor Omului; articolul III (1) al Convenţiei Interamericane privind Dispariţia 
Forţată a Persoanelor; articolul 8 (1) al Convenţiei Interamericane pentru prevenirea şi pedepsirea torturii; 
articolul 7 (1) (a) al AfrCHPR; şi articolul 9 al Cartei Arabe a Drepturilor Omului. 
31 Comisia Internaţională a Juriştilor, Reparation for Gross Human Rights Violations, p.44 
32 Comitetul pentru Drepturile Omului, Comentariul General nr. 29, para. 14  
33 Gallagher Remedies  2010 
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Scopul compensării sau altor forme de reparaţie oferite victimei unei infracţiuni este de a 

„lichida, pe cât posibil, toate consecinţele faptei ilegale şi de a restabili situaţia care, după 

toate probabilităţile, ar fi trebuit să existe dacă fapta nu ar fi fost comisă.34” Formele 

acceptate de reparaţie care vin cu această doctrină tradiţională sunt: (1) restituirea; (2) 

compensarea, şi (3) satisfacţia şi garanţia nerepetării. În contextul recursurilor pentru 

încălcări ale drepturilor omului, se identifică uneori categorii un pic diferite, cum ar fi: 

dreptul la acces egal şi efectiv la justiţie şi dreptul la adevăr35. 

Definirea noţiunilor 

Noţiunile „compensare”, „despăgubiri”, „restituire” şi „reparaţii” sunt deseori utilizate 

pentru a se referi la acelaşi concept sau la concepte foarte similare, adică „a despăgubi pe 

cineva pentru pierderea, paguba sau răul suferit, în special prin plată corespunzătoare36.” În 

acest studiu, noţiunea de „compensare” este utilizată pentru a se referi la conceptul general 

de plată unei persoane, indiferent de sursa plăţii sau mecanismul utilizat sau tipurile de 

pierderi ce urmează a fi despăgubite. Astfel, compensarea include compensaţii efectuate 

prin scheme finanţate de stat, precum şi compensaţii oferite în cadrul procedurilor penale, 

civile sau legate de dreptul muncii. Termenul „despăgubiri” se utilizează în sens mai 

restrâns, pentru că se referă la „suma de bani pe care o persoană nedreptățită are dreptul 

să o primească de la răufăcător drept compensaţie pentru răul cauzat37.” 

Reparaţia: acoperă un şir larg de elemente reparatorii: restituirea, inclusiv reabilitarea; 

compensarea; şi satisfacţia/garanţia nerepetării. Poate exista o gamă largă de drepturi 

materiale care decurg din dreptul la reparaţii.  Implicaţia procedurală este că Statele trebuie 

să garanteze accesul la un recurs efectiv, inclusiv compensarea.  

Restituirea38 consistă din măsuri ce urmăresc restabilirea persoanei în situaţia sa iniţială, 

cea de dinainte de încălcarea dreptului său, pe cât posibil în mod practic. Aceasta poate 

include restabilirea: libertăţii; beneficierii de drepturile omului; identităţii; vieţii de familie; 

cetăţeniei; statutului de angajat; proprietăţii; şi locului de reşedinţă. 39   

În contextul traficului, însă, cea din urmă măsură poate fi în contradicţie cu conceptul 

general de beneficiere de drepturile omului de către victimă, în cazurile, spre exemplu, când 

întoarcerea la situaţia de dinaintea încălcării este periculoasă în sine şi ar putea crea riscul 

ca victimele să fie re-traficate sau să sufere alte încălcări ale drepturilor lor. Astfel, în cazul 

persoanelor traficate, restituirea poate implica reintegrarea persoanei în comunitatea-gazdă 

sau stabilirea într-o ţară terţă, atunci când lipseşte posibilitatea unei întoarceri sigure şi 

voluntare la locul original de reşedinţă. Acest lucru va fi deosebit de problematic în 

                                                             
34 ILC. 2001. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.  
35 Bassiouni, International Recognition of Victims’ Rights  
36 Definiţia compensării dată de Dicţionarul Chambers 21st Century, 2004. 
37 Black’s Law Dictionary (ed. 8-a, 2004). 
38 Pentru a evita potenţiale confuzii, trebuie să se remarce aici că termenul „restituire” este interpretat de 
unele State în sensul de compensaţie oferită de către făptaş, spre deosebire de compensaţiile oferite de stat 
39 Articolul 19, Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la remediere şi reparare pentru victimele 
încălcărilor grave ale drepturilor internaţionale ale omului şi ale dreptului internaţional umanitar. 
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contextul R. Moldova, întrucât multe dintre victimele care ar putea solicita compensare vor 

fi cetăţeni moldoveni traficaţi peste hotare. Va fi necesar să se considere problema 

elaborării unui sistem de compensare având deplina înţelegere a posibilităţii că 

reîntoarcerea unor persoane în Republica Moldova le-ar putea crea probleme de siguranţă, 

admiţând totodată faptul că dreptul lor la restituire nu-i poate împiedica să acceseze 

compensaţii.  

Reabilitarea poate fi considerată o formă a restituirii în condiţiile în care această măsură 

urmăreşte „restaurarea” în ochii legii, dar şi a comunităţii, a statutului sau poziţiei unei 

persoane care a suferit o încălcare a drepturilor omului. În cazul persoanelor traficate, 

aceasta poate implica acordarea asistenţei şi sprijinului în vederea: luării unei decizii privind 

modul în care să se procedeze pentru a obţine remediere, decizie care să nu fie afectată în 

mod injust de traume fizice sau psihologice şi/sau frică faţă de traficant(i); facilitării 

integrării sociale în ţara gazdă, natală sau într-o ţară terţă; şi prevenirii re-traficării. Măsurile 

concrete pentru atingerea acestor scopuri includ: un adăpost sigur, îngrijire medicală şi 

psihologică adecvată; servicii juridice gratuite; şi alte servicii sociale, cum ar fi cele legate de 

educaţie şi de angajare în câmpul muncii40.  

Satisfacţie/garanţii de nerepetare: implică remedierea prejudiciilor care nu sunt neapărat 

evaluabile din punct de vedere financiar, dar care pot fi rezolvate prin asigurarea faptului că 

încălcările drepturilor victimei sunt recunoscute şi tratate în mod corespunzător, ceea ce ar 

include, cel puţin, proceduri judiciare şi administrative împotriva făptaşilor. În contextul 

traficului, satisfacţia ar implica şi asigurarea siguranţei victimelor şi familiilor lor şi aplicarea 

sancţiunilor judiciare şi administrative faţă de făptaşi. Se afirmă că dreptul accesului la 

justiţie a victimelor gravelor încălcări ale drepturilor omului include „dreptul urmăririi 

penale”, care face parte din categoria satisfacţiei. Astfel, eşecul statului de a investiga, 

urmări penal şi pedepsi în mod efectiv traficul de persoane poate constitui o încălcare a 

dreptului victimelor la un recurs/remediere (acesta adăugându-se la încălcarea oricărei 

obligaţii materiale de a reacţiona). 

Compensarea financiară: În sfârşit, persoanele traficate au dreptul să solicite compensaţii 

financiare pentru orice prejudiciu evaluabil din punct de vedere economic, inclusiv  

vătămare fizică sau psihică, oportunităţi ratate, de exemplu, legate de angajare, educaţie şi 

alocaţii sociale, precum şi prejudicii materiale şi morale.41  

Principalele metode de obţinere a compensaţiilor financiare de către persoanele traficate 

sunt:  

(a) procese juridice (în instanţe penale, civile sau tribunale ale muncii) pentru a cere 

despăgubiri provenite din bunurile traficanţilor;  

                                                             
40 A se vedea, de exemplu, Protocolul de la Palermo, articolele 6 şi 9, şi Principiile şi Liniile directoare 
Recomandate OHCHR, principiul 21. 
41 Articolul 20, Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la remediere şi reparare pentru victimele 
încălcărilor grave ale drepturilor internaţionale ale omului şi ale dreptului internaţional umanitar. 
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(b) Scheme de compensare finanţate de stat (generale sau specializate); şi  

(c) metode nejudiciare de obţinere a compensaţiilor (de ex., medierea şi negocierile).   

Prejudicii materiale şi morale 

Majoritatea cererilor pentru despăgubire includ calcule pentru două tipuri de daune: 

materiale şi morale.  În contextul R. Moldova, în cazurile de violenţă în familie, acestea au 

fost definite în felul următor42: 

 Prejudiciu moral – cauzare de suferinţe unui membru de familie, inclusiv unui 

copil, în cadrul familiei sau al unor alte relaţii interpersonale, care duce la umilire, 

frică, înjosire, incapacitate de apărare împotriva violenţei fizice, la sentimente de 

frustrare; 

 Prejudiciu material – daune materiale, susceptibile de evaluare sau estimare 

financiară/pecuniară, rezultând din orice act de violenţă în familie, în concubinaj, 

precum şi costurile pentru instrumentarea cazurilor de violenţă în familie.  

 

Codul Civil al Republicii Moldova (Articolele 1422 şi 1423) precizează că, „în cazul în care 

persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce 

atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de 

legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia 

prejudiciului prin echivalent bănesc. Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi 

întinderea prejudiciului patrimonial. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se 

determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor 

psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului 

prejudiciului şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei 

vătămate. Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de 

judecată, luînd în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi 

statutul social al persoanei vătămate”. 

Convenţii şi pacte internaţionale la care Republica Moldova este parte  

Convenţiile şi pactele internaţionale ce urmează, care se aplică în Republica Moldova, sunt 

relevante în sensul contextualizării obligaţiilor statului de a oferi acces la compensare 

victimelor infracţiunilor, în particular, victimelor traficului. Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice (ICCPR), care a intrat în vigoare în Republica Moldova la 

26.01.1993, statuează în articolul 2(3)(a): „orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi 

recunoscute în prezentul Pact au fost violate va dispune de o cale de recurs efectivă.” 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a intrat în vigoare la 12.09.1997, 

statuează în articolul 13 că persoanele trebuie să aibă „dreptul de a se adresa efectiv unei 

                                                             
42 Potrivit definiţiei Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 45-XVI din 01.03.2007, 
publicată la 18.03.2008 în Monitorul Oficial nr.55-56/178  
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instanţe naţionale, chiar şi dacă încălcarea ar fi fost comisă de persoane care au acţionat în 

exercitarea atribuţiilor lor oficiale.” Convenţia împotriva torturii (CAT), care a intrat în 

vigoare la 28.11.1995, garantează victimelor în articolul 14 (1) „dreptul de a obţine reparaţie 

şi de a fi despăgubită în mod echitabil şi adecvat, inclusiv mijloacele necesare pentru 

readaptarea sa cât mai completă posibil.43” Declaraţia ONU asupra Principiilor de Bază ale 

Justiţiei privind Victimele Infracţiunilor şi ale Abuzului de Putere (pentru trafic intern) 44 

statuează în articolul 19 că „Statele trebuie să examineze necesitatea … oferirii căilor de 

remediere victimelor acestor abuzuri. În special, asemenea căi de remediere trebuie să 

includă restituirea şi/sau compensarea, precum şi asistenţa şi sprijinul material, medical, 

psihologic şi social necesar.” Cu toate că se aplică doar în cazul celor mai grave încălcări ale 

drepturilor umanitare şi ale omului, Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la 

remediere şi reparare45 reprezintă şi el un document important în contextul dat, clarificând 

câteva din cele mai importante principii legate de remediile pentru toate încălcările. De 

exemplu, documentul confirmă că obligaţia generală a Statelor de a asigura respectarea 

drepturilor omului şi de a implementa legi în domeniul drepturilor omului include obligaţia 

de a asigura acces egal şi efectiv la justiţie, precum şi disponibilitatea căilor de remediere. Se 

confirmă şi faptul că dreptul la remediere pentru încălcări grave ale drepturilor omului nu 

este definit în „Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la remediere şi 

reparare.” Mai târziu în procesul de redactare, s-a propus următoarea definiţie: „privarea 

ilegală a dreptului la viață, tortura sau alte tratamente ori pedepse crude şi inumane, 

dispariția forțată, sclavia, comerțul cu sclavi și practicile aferente, privarea de drepturi ale 

persoanelor în fața legii și grave încălcări similare ale drepturilor și libertăților și a le 

normelor fundamentale garantate de dreptul internațional aplicabil.46”  

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale şi Protocolul 

de la Palermo (UNTOC47) se aplică doar în cazul infracţiunilor grave transnaţionale. 

Documentul conţine două dispoziţii referitoare la compensare. În primul rând, în articolul 

25, care se referă la „acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor”, se statuează: Fiecare 

stat parte stabileşte proceduri corespunzătoare pentru a oferi acces la compensare şi 

restituire victimelor unor infracţiuni prevăzute de convenţie. A doua dispoziţie cere statelor 

părţi să facă în aşa fel încât opiniile şi preocupările victimelor să fie prezentate şi să fie luate 

în considerare în stadiile corespunzătoare ale procedurii penale. Protocolul privind 

prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor 

                                                             
43

 Adunarea Generală a ONU, Convenţia împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane 
sau degradante, 10 decembrie 1984, ONU, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, disponibilă la: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html 
44 Adunarea Generală a ONU, “ Declaraţia asupra Principiilor de Bază ale Justiţiei privind Victimele 
Infracţiunilor şi ale Abuzului de Putere,”  
45 Adunarea Generală a ONU, Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la remediere şi reparare 
pentru victimele încălcărilor grave ale drepturilor internaţionale ale omului şi ale dreptului internaţional 
umanitar, rezoluţie adoptată de Adunarea Generală la 21 martie 2006, A/RES/60/147, disponibil la: 
http://www.refworld.org/docid/4721cb942.html   
46 Bassiouni, “International Recognition of Victims’ Rights,” p. 251.  
47 Adunarea Generală a ONU, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, 15 noiembrie 2000, disponibil la: http://www.refworld.org/docid/4720706c0.html 
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(Protocolul de la Palermo) consolidează aceste obligaţii. De altfel, compensarea este una 

dintre foarte puţinele sale prevederi obligatorii referitoare la susţinerea victimelor, 

Protocolul cerând statelor părţi să se asigure că sistemele lor juridice prevăd măsuri care să 

ofere victimelor traficului posibilitatea obţinerii compensaţiilor pentru prejudiciile suferite. 

În contextul R. Moldova, este deosebit de important să se recunoască că această regulă se 

aplică nu doar în ţările sursă, dar şi în cele de destinaţie48. 

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (ECAT) 

adoptă o abordare mult mai cuprinzătoare faţă de problema compensării victimelor şi căilor 

de recurs. Prevederile referitoare la remediere încep cu cerinţa ca victimele să fie informate 

privind procedurile judiciare şi administrative relevante (legate, inter alia, de posibilităţile de 

obţinere a compensaţiilor şi regularizarea statutului de imigrant), precum şi să ofere 

acestora acces la asistenţă juridică. Convenţia confirmă că victimele au dreptul la 

compensare pecuniară din partea traficanţilor condamnaţi, atât în calitate de despăgubiri 

pentru prejudicii materiale (cum ar fi costurile tratamentului medical) cât şi pentru prejudicii 

nemateriale (de ex., suferinţa emoţională). Raportul explicativ precizează că dreptul victimei 

la compensare constă într-o plângere îndreptată împotriva traficanţilor. Dacă instanţa nu 

este împuternicită să determine răspunderea civilă faţă de victime, „trebuie să fie posibil ca 

victimele să-şi adreseze plângerile unei instanţe civile cu jurisdicţie în acest domeniu şi cu 

puterea de a acorda despăgubiri49.” Convenţia se confruntă cu realitatea că statul nu va 

putea întotdeauna pune în aplicare ordinele de compensare împotriva traficanților. Astfel, 

documentul cere statelor părţi să ia măsuri pentru a garanta despăgubirea victimelor. 

Mijloacele de garantare a compensării sunt lăsate la discreţia statelor, însă Convenţia 

sugerează câteva exemple, inclusiv crearea unui fond special 50  sau iniţiative care să 

urmărească acordarea asistenţei sociale sau reintegrarea victimelor. Posibilitatea finanţării 

schemelor de compensare de către stat prin confiscarea veniturilor provenite din trafic este 

menţionată explicit51. 

Alte instrumente internaţionale relevante  

Cu toate că Republica Moldova nu a semnat sau ratificat Convenția europeană privind 

compensarea victimelor infracțiunilor violente52, acesta reprezintă un important acord 

internaţional privind bunele practici în domeniul despăgubirii victimelor. Ratificarea 

documentului se regăseşte printre recomandările oferite la finele acestui studiu, prin 

urmare conţinutul său a fost luat în considerare. Acesta prevede, în articolul 2, că 

persoanele au dreptul să fie despăgubite de către stat, în cazul în care despăgubirea 

persoanelor care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătăţii, ca rezultat 

direct al unei infracţiuni intenţionate săvârşite cu violenţă, nu poate fi integral asigurată prin 

                                                             
48 A/55/383/Add.1 Note interpretative la  documentele oficiale (travaux préparatoires) ale negocierilor pe 
marginea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale şi Protocoalelor 
acesteia http://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1e.pdf, p.13. 
49 Raportul explicativ la ECAT. par. 197. 
50 ECAT, art. 15(4). 
51 Ibid  
52 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/116.htm  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/116.htm
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alte surse. Se asigură dreptul la despăgubire şi în cazul decesului victimei, precum şi în cazul 

când infractorul  nu  poate  fi  urmărit  sau pedepsit. Articolul 4 garantează că cel  puţin  

următoarele  elemente  ale  prejudiciului vor fi compensate: pierderea veniturilor, 

cheltuielile privind îngrijirile medicale şi spitalizarea, cheltuielile de înmormântare şi, pentru 

persoanele aflate în întreţinerea victimei, pierderea întreţinerii. Totodată, Convenţia 

prevede, în articolul 11, responsabilitatea de a asigura informarea eventualilor solicitanţi cu 

privire la regimul acordării compensării.  

Republica Moldova încă nu a semnat sau ratificat Convenţia Consiliului Europei privind 

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie53, totuşi şi 

aceasta este o recomandare, conţinutul documentului fiind astfel examinat în acest studiu. 

Traficul este recunoscut unanim ca fiind o infracţiune care afectează în mod disproporţionat 

femeile şi fetele, fiind astfel, în multe situaţii, o formă a violenţei în bază de gen54.  

Potrivit articolului 29, Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a 

oferi victimelor despăgubiri civile adecvate împotriva agresorului. Părţile vor lua măsurile 

legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimelor, în conformitate cu principiile 

generale ale dreptului internaţional, despăgubiri civile adecvate împotriva autorităţilor 

Statului care nu şi-au îndeplinit datoria de a lua măsurile preventive sau de protecţie 

necesare în cadrul sferei de aplicare a puterilor lor. Urmează articolul 30, cu cerinţa ca 

statele părţi să ia măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că 

victimele au dreptul de a pretinde compensaţii de la agresori pentru oricare din agresiunile 

stabilite de Convenţie; acelora care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea 

sănătăţii li se va acorda o compensaţie adecvată din partea Statului, în măsura în care 

prejudiciul nu este acoperit din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii 

medicale şi sociale finanţate de Stat. Acest fapt nu împiedică Părţile să pretindă retragerea 

pentru compensaţia acordată din partea agresorului, atâta timp cât este acordată atenţia 

cuvenită siguranţei victimei. În sfârşit, documentul stipulează că măsurile luate conform 

dispoziţiilor referitoare la despăgubirea de stat trebuie să asigure acordarea compensaţiei în 

decursul unei perioade rezonabile. 

Conţinutul şi esenţa recursurilor 

După cum s-a menţionat mai sus, conţinutul drepturilor şi recursurilor garantate a fost 

clarificat în multe instrumente internaţionale. Este un lucru general acceptat că remedierea 

sau repararea trebuie să fie proporţională faţă de gravitatea prejudiciului suferit, dar şi 

                                                             
53 Consiliul Europei, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei în familie, 11 mai 2011, disponibilă la: http://www.refworld.org/docid/4ddb74f72.html  
54 Declaraţia ONU privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, în articolul 2, defineşte violenţa de gen 
drept: 1) Violenţa fizică, sexuală şi psihologică ce are loc în familie, inclusiv bătăile, abuzul sexual al copiilor de 
sex feminin în cadrul casnic, violenţa legată de zestre, violul marital, mutilarea genitală a femeilor, violenţa 
extra-maritală şi violenţa care decurge din exploatare; 2) Violenţa fizică, sexuală şi psihologică ce apare în 
comunitate, inclusiv violul, abuzul sexual, hărţuirea sexuală şi intimidarea la locul de muncă, în instituţiile de 
educaţie şi în altă parte, traficul cu femei şi prostituţia forţată; şi 3) Violenţa fizică, sexuală şi psihologică 
comisă sau trecută cu vederea de către stat, oriunde apare aceasta.  Disponibilă la: 
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

http://www.refworld.org/docid/4ddb74f72.html
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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„accesibilă, inclusiv din punct de vedere financiar, efectuată la timp şi efectivă.55” Alte 

calificative utilizate în contextul remediilor pentru trafic includ „suficiente” şi 

„corespunzătoare.” Principiile şi Liniile Directoare Recomandate ale ONU privind drepturile 

omului şi traficul de fiinţe umane ajută la definirea acestor concepte56, precizând că 

remediile trebuie să fie „echitabile şi suficiente” şi că acestea se obţin fie pe cale civilă, 

administrativă, sau penală. Ca şi Convenţia împotriva Torturii, documentul afirmă că 

remediile trebuie să  includă „mijloace pentru o reabilitare pe cât de completă posibil.57” 

Mai jos sunt descrise câteva aspecte importante pentru a fi luate în considerare la 

elaborarea unei eventuale scheme compensatorii cuprinzătoare. 

Accesul la remediere   

Principiile şi Liniile Directoare ale ONU privind Dreptul la Remediere58 sunt şi mai precise în 

sensul identificării paşilor care urmează a făcuţi de către state pentru a asigura accesul la 

informaţie, consiliere juridică şi la justiţie pentru victimele încălcărilor grave ale drepturilor 

omului. Măsurile identificate în Principiul 12 includ următoarele: 

• Diseminarea informaţiilor privind toate remediile disponibile; 

• Elaborarea măsurilor în vederea minimizării dezavantajelor întâlnite de victime şi 

reprezentanţii lor; 

• Protecţia împotriva perturbării ilegale a vieţii private a victimelor şi asigurarea 

siguranţei lor faţă de intimidări şi răzbunare înaintea, în cursul şi după procesele 

judiciare, administrative sau de alt gen care le atinge interesele; 

• Oferirea asistenţei corespunzătoare victimelor care solicită acces la justiţie; şi  

• Asigurarea disponibilităţii tuturor mijloacelor juridice, diplomatice şi consulare 

corespunzătoare pentru asigurarea faptului că victimele îşi pot exercita drepturile la 

remediere. 

În plus, Raportul explicativ ce însoţeşte Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea 

violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie, în paragraful 294,59 lămureşte unele 

raţionamente care argumentează necesitatea oferirii într-un mod accesibil a consilierii 

                                                             
55

 Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, „Comentariul general nr. 9 cu privire la 
aplicarea la nivel naţional a Pactului,” UN Doc. E/C.12/1998/24, 3 decembrie 1998 (CESCR General Comment 
No. 9), para. 9. 
56

 Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Principiile şi Liniile Directoare Recomandate privind 
drepturile omului şi traficul de fiinţe umane, 20 mai 2002, E/2002/68/Add.1,disponibil la: 
http://www.refworld.org/docid/3f1fc60f4.html 
57 Ibid  
58 Adunarea Generală a ONU, Principiile şi liniile directoare de bază privind dreptul la remediere şi reparare 
pentru victimele încălcărilor grave ale drepturilor internaţionale ale omului şi ale dreptului internaţional 
umanitar, rezoluţie adoptată de Adunarea Generală la 21 martie 2006, A/RES/60/147, disponibil la: 
http://www.refworld.org/docid/4721cb942.html  
59

 Consiliul Europei, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
în familie, 11 mai 2011, disponibilă la:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/Explanatory_ Report_EN_210.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Explanatory_%20Report_EN_210.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Explanatory_%20Report_EN_210.pdf
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juridice şi remediilor. Acestea se referă în special la drepturile persoanelor traficate la 

remedii, după cum sunt expuse în Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane.  

„În perioada ce urmează imediat după actul de violenţă, multe victime ale violenţei 

împotriva femeilor pot fi nevoite să-şi părăsească în orice clipă toate bunurile sau 

locurile de muncă. Procedurile judiciare şi administrative deseori sunt extrem de 

complexe, iar victimele au nevoie de asistenţa unui jurist pentru a-şi putea exercita 

drepturile într-un mod satisfăcător. În asemenea cazuri, poate fi dificil pentru victime 

să acceseze în mod efectiv căile de recurs, din cauza costurilor mari care pot fi 

implicate în proces. Din acest motiv, autorii consideră că este esenţial să se impună 

o obligaţie asupra Părţilor să prevadă dreptul la asistenţă juridică şi la ajutor juridic 

gratuit de care să beneficieze victimele, în condiţiile prevăzute de legislaţia lor 

internă. Această prevedere este inspirată din articolul 15.260 al Convenţiei Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (ETS nr.197).”  

Măsurile pentru garantarea accesului la remediere includ: informarea (privind remediile 

disponibile şi asistenţa aferentă, precum şi regimul de obţinere a acestora); asistenţa 

juridică (pentru a putea obţine despăgubiri şi/sau satisfacţie, care poate la rândul său 

necesita protecţia confidenţialităţii şi măsuri de protecţie a martorilor); şi, dacă e cazul, 

regularizarea (temporară sau permanentă) a statutului de imigrant al persoanei traficate 

pentru a permite redresarea menţionată mai sus, dar şi pentru a-i permite persoanei 

traficate să rămână sub jurisdicţia teritorială a statului în care se solicită remedierea pe 

durata procesului judiciar sau a procedurilor administrative, fie că aceasta este Republica 

Moldova pentru victime cetăţeni străini sau cetăţeni proprii, fie că e vorba de alte state 

pentru victime cetăţeni Moldoveni traficaţi peste hotare.  

Dreptul de a rămâne (pentru a accesa remediile sau în calitate de remediu) 

În cele mai multe cazuri, prezenţa victimei în ţara în care se solicită remedierea este una din 

premisele importante pentru exercitarea dreptului la un recurs. În timp ce chestiunile 

juridice şi politice privind repatrierea victimelor sunt complexe, este totuşi cât se poate de 

clar că dreptul internaţional susţine dreptul victimelor de a rămâne pe teritoriu pe perioada 

procedurilor legale. Protocolul privind Traficul cere ţărilor de destinaţie să efectueze 

procedura de returnare „ţinând neapărat cont de… starea oricărei proceduri judiciare.” 

Această obligaţie trebuie citită prin prisma cerinţei, prevăzute atât de Convenţia privind 

Criminalitatea Organizată cât şi de Protocolul privind Traficul, că trebuie facilitată 

participarea victimelor în procesul penal împotriva exploatatorilor lor. ECAT de asemenea 

obligă statele părţi care sunt ţări de destinaţie să efectueze returnarea „ţinând neapărat 

cont de… starea oricărei proceduri judiciare aferente... pentru a nu afecta drepturile pe care 

victima le-ar putea exercita în cursul procedurilor judiciare precum şi implicit în cadrul 

                                                             
60 ECAT articolul 15(2): Fiecare Parte va prevedea în dreptul intern dreptul de a fi asistat de un apărător şi 
dreptul la asistenţă juridică gratuită pentru victime, în condiţiile prevăzute de dreptul intern.. 
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procedurilor.” Returnarea involuntară care privează victimele de oportunitatea de a 

participa în mod efectiv în procedurile judiciare (inclusiv şansa de a solicita remediere sau de 

a obţine executarea deciziilor judecătoreşti) reprezintă o încălcare a obligaţiilor statului şi a 

drepturilor victimelor.61 

Despăgubiri financiare (pentru prejudicii materiale şi morale) 

Compensarea trebuie oferită pentru daune morale care cuprind, cel puţin, următoarele 

tipuri de costuri. Unele din aceste tipuri de costuri pot fi estimate simplu, pentru că acestea 

reflectă anumite cheltuieli, cum ar fi costurile tratamentului medical sau de transportare. 

 Costurile tratamentelor medicale, fizice, psihologice sau psihiatrice, necesitate de 

victimă; 

 Costurile terapiei fizice sau ocupaţionale necesitate de victimă; 

 Costurile serviciilor necesare de transportare, îngrijire temporară a copilului, cazare 

temporară, sau strămutarea victimei către un loc de trai temporar sigur; 

 Pierderile de venit şi pierderile salariale în conformitate cu legislaţia naţională 

privind salariile; 

 Costurile de judecată şi alte costuri şi cheltuieli suportate, inclusiv costurile suportate 

în legătură cu participarea victimei în procesul de anchetă şi urmărire penală 

Alte costuri însă sunt mult mai complicat de cuantificat, pentru că ele nu reflectă anumite 

cheltuieli sau pierderi economice calculabile, dar reprezintă mai degrabă prejudicii 

emoţionale sau sociale. Acestea includ:  

 Plata pentru daune nemateriale rezultate din vătămare morală, fizică sau 

psihologică, suferinţe emoţionale, durere sau suferinţe suportate de victimă în urma 

infracţiunii comise împotriva sa; şi  

 Orice alte costuri sau pierderi suportate de victimă ca urmare directă a traficării şi 

care să fie estimate în mod rezonabil de o instanţă 62 

După cum s-a remarcat mai sus, nu există o normă juridică stabilită în privinţa oferirii 

finanţării pentru despăgubirile financiare. Dreptul internaţional în general susţine 

interconexiunea între măsurile justiţiei penale, cum ar fi cazul confiscării veniturilor 

provenite din comiterea infracţiunilor pentru susţinerea şi compensarea victimelor. Deşi 

Convenţia privind Criminalitatea Organizată nu conţine nicio dispoziţie obligatorie 

referitoare la administrarea veniturilor sau proprietăţilor confiscate, statele părţi sunt 

obligate să ia în calcul câteva opţiuni anume. Opţiunea prioritară ţine de compensarea 

                                                             
61 A se vedea, de exemplu, Protocolul de la Palermo, art. 6(2)(b) şi 8(2); Convenţia privind criminalitatea 
organizată, art. 25(3); Convenţia Europeană anti-trafic, art. 16(2); şi Raportul explicativ la Convenţia Europeană 
anti-trafic, para. 202. 
62 UNODC, Lege Model privind traficul de persoane (2009), pag. 55.. 
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victimelor. În conformitate cu prevederile Convenţiei, în cazul când un stat parte acţionează 

la cererea unui alt stat parte pentru a confisca bunurile, statul solicitat trebuie, în măsura în 

care dreptul său intern permite şi dacă i s-a adresat o cerere, „să aibă în vedere cu titlu 

prioritar restituirea produsului infracţiunii sau a bunurilor confiscate statului parte solicitant, 

cu scopul ca acesta din urmă să poată indemniza victimele infracţiunii ori să restituie acest 

produs al infracţiunii sau aceste bunuri proprietarilor lor legitimi.” Dispoziţiile Convenţiei 

Europene anti-trafic în privinţa acestui aspect sunt la fel mai degrabă cu titlu consultativ 

decât obligatorii. Statelor părţi li se cere să garanteze compensare pecuniară „de exemplu 

prin stabilirea unui fond pentru compensarea victimelor sau a altor măsuri ori programe 

destinate asistenţei şi integrării sociale a victimelor, care ar putea fi finanţate prin sumele 

provenite *din confiscare+.”63 

Alte metode şi scheme de oferire a despăgubirilor sunt examinate mai jos, în capitolul 6.  

Garanţia nerepetării (prevenirea retraficării)  

Prevenirea repetării cazurilor de trafic poate fi o chestiune extrem de complexă datorită 

ansamblului complicat de factori sociali şi economici care determină situaţiile de trafic. 

Măsurile de prevenire a retraficării prin intermediul justiţiei penale ar include eforturi 

efective de investigare, urmărire şi pedepsire a traficanţilor64. Însă pentru a reduce influenţa 

unor factori determinanţi sociali şi economici, cum ar fi sărăcia, şomajul şi lipsa educaţiei, 

măsurile trebuie să fie mai nuanţate şi vor viza simultan mai multe domenii, precum 

dezvoltarea economică, consolidarea justiţiei şi statului de drept, activităţi anti-corupţie şi 

promovarea informaţiilor despre migraţia  legală şi sigură. Măsurile de modificare a 

practicilor juridice, sociale şi culturale, care ar susţine sau promova toleranţă-zero faţă de 

violenţa îndreptată împotriva femeilor, reprezintă un alt aspect important al garanţiei 

nerepetării. Aceste exemple arată clar că garanţiile nerepetării au un scop mai larg decât 

victima luată în parte, concentrându-se în special asupra asigurării prevenirii unor încălcări 

viitoare.65 

Este de asemenea esenţial ca măsurile de restabilire şi reabilitare să fie concepute astfel 

încât să prevină retraficarea şi să ţintească cauzele sociale şi economice. De exemplu, este 

esenţial ca orice servicii de instruire sau educaţionale oferite trebuie să fie relevante în 

contextul economiei locale.  În anul 2005, USAID a efectuat un studiu privind reabilitarea 

victimelor traficului în instituţii rezidenţiale de grup într-un şir de ţări, menţionând subiectul 

reabilitării economice a victimelor. Un expert anti-trafic din Cambodgia a remarcat, şi cu 

bună dreptate, că „s-ar putea întâmpla să nu fie oportun să instruieşti o tânără să devină 

                                                             
63 Convenţia privind criminalitatea organizată, art. 14(2). Alte opţiuni propuse de articolul 14 includ 
transferarea veniturilor provenite din infracţiuni într-un fond special al ONU, mijlocele căruia ar fi utilizate 
pentru a lupta împotriva criminalităţii organizate, precum şi împărţirea veniturilor confiscate cu alte state părţi 
pentru a îmbunătăţi cooperarea între organele lor de drept. 
67 Convenţia Europeană anti-trafic, art. 15(4) (subliniere adăugată). 
64 Bassiouni, International Recognition of Victims’ Rights, pag. 271. 
65 Această obligaţie de a depune eforturi pentru modificarea practicilor şi tradiţiilor discriminatorii sau altfel 
dăunătoare este prevăzută de CEDAW, în art. 2(f), 5(a) 
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frizeriţă, dacă mai apoi ea se va reîntoarce acasă în sat unde lumea nu-şi permite să-şi tundă 

părul decât de două ori pe an — această ocupaţie nu o va putea întreţine.66”  

Pentru a preveni cu adevărat posibilitatea ca cineva să retrăiască experienţa traficului, este 

important să se acorde atenţie riscului reprezentat de traficanţii iniţiali, prin asigurarea 

accesului la justiţie şi urmărirea penală efectivă a făptaşilor. Şi este la fel de important să se 

acorde atenţie cât mai multor factori sociali, economici şi personali care au contribuit la 

vulnerabilitatea victimei. O multitudine de forme de compensare pot contribui la reducerea 

acestei vulnerabilităţi. Accesul la justiţie poate spori senzaţia de siguranţă şi securitate, 

permiţându-le persoanelor traficate să se restabilească şi să se reintegreze în comunitate. 

Reabilitarea poate îmbunătăţi nivelul educaţiei,  disponibilitatea de a se angaja în câmpul 

muncii şi deprinderile de viaţă, iar compensarea financiară poate contribui la reducerea 

vulnerabilităţii provocate de sărăcie şi a posibilităţii ca o persoană să  accepte încă o 

oportunitate de a migra nelegal pentru un loc de muncă. Informarea cu privire la migrarea 

sigură şi legală la fel poate fi de folos persoanelor care doresc să migreze din nou. Astfel, 

orice schemă de compensare trebuie să se bazeze pe o înţelegere clară a factorilor 

determinanţi răspândiţi printre persoanele susceptibile de a fi traficate pentru ca 

vulnerabilităţile să fie reduse. Un mod în care acest lucru se poate atinge este colectarea 

aprofundată de date, fie prin intermediul SNR, fie direct de la persoanele traficate (desigur, 

care ar fi dispuse şi ar putea participa.) Date privind contextul socioeconomic, privind starea 

de sănătate şi sănătate mentală, experienţele precedente de violenţă, accesul la educaţie şi 

la câmpul muncii, nivelul de cunoaştere a fenomenelor migraţiei şi traficului sunt câteva 

exemple de informaţii care ar putea fi de folos la identificarea tendinţelor sau lacunelor în 

oferirea serviciilor. Schemele de compensare, în special programele de reabilitare, ar putea 

fi apoi concepute având în vedere aceste tendinţe.  

5 COMPENSAREA ŞI REMEDIEREA ÎN R. MOLDOVA 

În Republica Moldova în prezent există posibilităţi juridice care să permită victimelor 

infracţiunilor, inclusiv ale traficului, să ceară despăgubiri pentru vătămările şi diversele 

prejudicii morale şi materiale suferite. Totuşi, în pofida protecţiei normative existente (fie în 

cadrul legislaţiei internaţionale sau naţionale), capacitatea reală de accesare a remediilor şi 

probabilitatea de a primi remediile sunt destul de reduse, fiind vorba inclusiv de cazuri când 

există decizii de adjudecare a compensațiilor, dar acestea nu pot fi executate.  

După cum s-a menţionat mai sus, Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane stipulează că victimele traficului au dreptul la compensare, însă ea nu conţine 

dispoziţii specifice, nu clarifică aspecte referitoare la acces, eligibilitate şi executarea 

deciziilor şi nici măcar nu face obligatorie informarea victimelor privind dreptul lor la 

compensare.  

5.1  PLANURILE NAŢIONALE DE ACŢIUNI  

                                                             
66 USAID. 2005. Study on the rehabilitation of victims of trafficking in group residential facilities in foreign 
countries. Pag.18. Disponibil la: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK471.pdf  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK471.pdf
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Planul Naţional de Acţiuni (PNA) de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din 

200567 își propunea printre  scopuri stabilirea, în decursul primului trimestru al anului 2006,  

a prevederilor legale care să asigure accesul persoanelor traficate la despăgubiri din partea 

traficanților sau a statului și asigurarea implementării actelor legislative și normative care să 

ofere acces la despăgubiri68. În sensul acestei intenții, PNA stipulează în continuare că statul  

va examina posibilitatea „de elaborare a propunerilor la proiectul de lege privind prevenirea 

şi combaterea traficului de fiinţe umane, în scopul reglementării fondului special pentru 

protecţia victimelor traficului” (subliniere adăugată.) În ceea ce privește responsabilii, 

ministerul justiției, al finanțelor și al afacerilor interne, dimpreună cu Procuratura Generală, 

au fost însărcinați să realizeze această acțiune, iar sursele financiare necesare au fost 

trecute simplu ca și „surse budgetare.69” Subiectul este continuat mai departe în PNA, în 

cadrul unui punct intitulat „Reabilitarea legală şi compensaţiile pentru victime”, în care 

statul se angajează să asigure „implementarea legilor/ dispoziţiilor corespunzătoare, care să 

ofere persoanelor traficate acces la despăgubiri din partea traficanţilor şi/sau statului” și, ce 

e esențial, „asigurarea fondului de despăgubire a victimelor traficului cu mijloace financiare 

obţinute în urma sechestrării şi confiscării averilor traficanţilor.70” MAI și Procuratura 

Generală și aici sunt autoritățile responsabile, iar fondul este descris ca fiind „permanent” și 

resursele ca fiind „extrabugetare.71”  

Planul din 2005 merge și mai departe, angajându-se să sensibilizeze victimele privind 

compensarea și să asigure accesul lor la asistență juridică pe perioada oricăror proceduri 

juridice. Din păcate, modificările necesare nu prea s-au materializat. Până în 2005, art.60(1) 

al Codului de Procedură Penală prevedea o garanție de stat a compensării prejudiciilor 

materiale și morale cauzate prin infracțiuni, inclusiv prin traficul de persoane. Această 

prevedere a fost însă eliminată, nefiind până astăzi înlocuită cu nimic similar. Intervievații au 

menționat, la fel, lipsa dispozițiilor specifice privind victimele traficului și mulți din ei au 

remarcat scurta existență a articolului 60(1) al Codului de Procedură Penală, precizând că 

neexistența bazelor operaționale și bugetare pentru a susține această dispoziție au dus la 

excluderea ei în cele din urmă. 

În Planul Național de Acțiuni în vigoare (2012-13) se recunoaște faptul că „nu există un 

program de compensare pentru victime şi nici o viziune asupra mecanismului de finanţare a 

programului respectiv[, iar victimele traficului] sunt revictimizate în procesul penal.72” În 

acest sens, PNA își propune scopul de a proteja dreptul victimelor TFU la reparația 

prejudiciului cauzat. Pentru a realiza acest scop, PNA stabilește trei obiective:  

                                                             
67 Planul Naţional de Acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. 2005. Aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 903 din 25.08.2005, publicat în Monitorul Oficial nr.119-122/987 din 09.09.2005. 
Disponibil la: http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/acte_norm_engl.pdf  
68 Ibid la para 1.2 (e) 
69 Ibid  
70 Ibid la 4.4(a) 
71 Ibid  
72 Planul Național de Acțiuni. 2012-13. Punctul 4.3.  

http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/acte_norm_engl.pdf
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1. Organizarea şi desfăşurarea unui atelier/mese rotunde cu privire la mecanismul de 

compensare;  

2. Desfăşurarea unui studiu analitic cu privire la mecanismul de compensare a 

victimelor; și 

3. Elaborarea conceptului cu privire la fondul de compensare.73”  

Din păcate, Planul în vigoare nu merge mai departe de elaborarea unui concept, nu face 

nicio mențiune despre responsabilitatea financiară pentru susținerea fondului propus și, 

spre deosebire de Planul din 2005, nu pomenește nimic despre vreo modificare necesară a 

cadrului legislativ. Se pare că, în timp ce Planul din 2005 a sărit cu posibilitățile procedurale 

peste partea cu implementarea practică, Planul actual a scăpat un element cheie prin faptul 

că nu a fixat fondul propus sau sursele financiare respective în cadrul unei garanții 

legislative.  

5.2 PREVEDERI ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ ŞI PENALĂ    

Există prevederi atât în legislația penală cât și în cea civilă care să permită pretinderea 

daunelor morale sau materiale de la făptaș. Interviurile cu actorii interesați au arătat însă că 

aceste măsuri sunt dificil de accesat și este aproape imposibil să le obții executarea.  

Constituția R. Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 

partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 

libertăţile şi interesele sale legitime.74” Desigur, compensarea face parte din această 

„satisfacție efectivă”, acest fapt fiind precizat în Codul Penal, care prevede în mod explicit 

despăgubirea victimei sau acordarea susținerii pentru familia victimei, însă doar în cazurile 

în care executarea pedepsei este suspendată condiționat75. Acest fapt creează numeroase 

probleme în privința cazurilor de trafic și infracțiunilor conexe. În primul rând, aplicarea 

suspendării este posibilă doar în cazul infracțiunilor pentru care pedeapsa privativă de 

libertate nu e mai mare de șapte ani. După cum s-a menționat mai sus în subcapitolul x.x 

(legislația penală), sentința minimă pentru trafic este de cinci ani, iar cea maximă de 20 de 

ani. În mod similar, infracțiunile conexe pentru săvârșirea cărora cineva poate fi condamnat 

într-un caz de trafic, cum ar fi violul sau privarea ilegală de libertate, prevăd sentințe 

cuprinse în medie între 3 și 12 ani, ele fiind considerate infracțiuni deosebit de violente, 

ceea ce înseamnă că probabilitatea unei sentințe de până la șapte ani și, respectiv, 

probabilitatea suspendării condiționate este destul de joasă.  Într-adevăr, potrivit publicației 

Infracționalitatea în Republica Moldova, apărute în 2010, din 56.419 persoane condamnate 

                                                             
73

 Ibid  
74

 Constituția Republicii Moldova, articolul 20(1). Disponibila la: 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731  

75 Codul Penal al Republicii Moldova, art.90(6)(d) și (e) „(6) Aplicând condamnarea cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat: [...] d) să acorde o 
susţinere materială familiei victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă.” 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
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între anii 2004-2008, 23% au primit sentințe privative de libertate76 și mai puțin de 1% 

(0,18%) au primit sentințe cu suspendare condiționată.  

În al doilea rând, amenzile care pot fi aplicate în multe din aceste infracțiuni (care ar putea fi 

utilizate pentru a finanța fondul de compensare, cum se sugerează în PNA din 2005) sunt 

valabile doar în cazul persoanelor juridice (întreprinderi sau corporații), nu și în cazul 

persoanelor fizice. Dacă într-un caz de trafic există ceva șanse de condamnare a unei 

persoane juridice, atunci probabilitatea este mult mai mică în cazul altor infracțiuni violente, 

astfel că fondurile care ar putea fi colectate din aceste infracțiuni ar fi destul de modeste. 

În al treilea rând, nu există o prevedere care ar presupune o pedeapsă privativă de libertate 

(sau altă pedeapsă) și aplicarea unei amenzi simultan. Deși aceasta nu înseamnă că victima 

nu poate pretinde despăgubiri odată ce infractorul este condamnat, asta înseamnă totuși că 

solicitarea despăgubirilor și obținerea executării judecătorești devine obligația personală și 

financiară a victimei. Dacă statul ar fi aplicat o amendă, victima nu ar fi nevoită să alerge 

singură după plata daunelor. 

Acțiunea civilă în procesul penal 

Potrivit articolului 219 al CPP al Republicii Moldova, „Acţiunea civilă în procesul penal poate 

fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii 

materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlocit 

prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea 

acesteia.77” Următoarele tipuri de acțiuni civile sunt permise: 1) restituirea în natură a 

obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei penale; 

2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau 

restabilirea calităţii, aspectului comercial, precum şi repararea bunurilor deteriorate; 3) 

compensarea venitului ratat în urma acţiunilor interzise de legea penală; 4) repararea 

prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputaţiei profesionale. 

„Prejudiciul material” poate presupune cheltuieli pentru: 1) tratamentul părţii vătămate şi 

îngrijirea acesteia;  2) înmormântarea părţii vătămate; 3) plata sumelor de asigurare, 

indemnizaţiilor şi pensiilor; 4) executarea contractului de depozit al bunurilor.” Totodată, 

instanța este obligată să ia în calcul „suferinţele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau 

estetic, pierderea speranţei în viaţă, pierderea onoarei prin defăimare, suferinţele psihice 

provocate de decesul rudelor apropiate etc.” În plus, pretențiile victimei „au prioritate în 

raport cu pretenţiile statului faţă de făptuitor”, ceea ce înseamnă că, teoretic, prioritar 

trebuie colectate despăgubirile în beneficul victimei înainte ca statul să rețină orice mijloace.  

Acţiunea civilă poate fi înaintată în orice moment de la pornirea procesului penal, cu toate 

că interviurile cu actorii interesați au sugerat că acțiunile civile de obicei nu sunt inițiate 

                                                             
76 Infracționalitatea în Republica Moldova. 2010. Biroului naţional de statistică. S-au atestat 13.194 sentințe 
privative de libertate  
77

 CPP al Republicii Moldova. articolul 219. Disponibil la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970
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până la sfârșitul procesului penal, deseori îngăduindu-i infractorului suficient timp pentru ca 

acesta să-și ascundă sau să-și împrăștie bunurile. Mai mult, deși articolul 219(9) stipulează 

explicit că „organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să aducă la cunoştinţă 

persoanei dreptul de a înainta acţiune civilă,” mulți intervievați și-au exprimat senzația că 

nivelul de informare privind dreptul de a solicita despăgubiri este scăzut, atât printre victime 

cât și printre juriști.  

Eligibilitatea 

Procedura penală națională distinge câteva categorii: „victima infracțiunii”, „partea civilă”, 

„partea vătămată” și „martorul,” și fiecare din aceste categorii are un anumit set de 

drepturi. Victima are dreptul de a fi recunoscută drept parte vătămată sau parte civilă78. 

 „Victima” este definită drept orice persoană fizică sau juridică căreia, prin 

infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. Victima trebuie să 

depună o cerere pentru a fi înregistrată în calitate de victimă a infracțiunii79. 

Victimele au dreptul să ceară informații de la organul de urmărire penală sau de la 

instanță cu privire la hotărârile adoptate care se referă la drepturile și interesele lor. 

Victima de asemenea are dreptul să fie recunoscută ca „parte civilă” în procesul 

penal împotriva aceluiași făptaș80.   

 Victimele pot fi recunoscute și în calitate de „parte vătămată”, adică persoana fizică 

sau juridică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material. 

Organul de urmărire penală emite o ordonanță care recunoaște statutul de parte 

vătămată, imediat după stabilirea temeiurilor de atribuire a unei asemenea calităţi 

procesuale și cu acordul victimei81. Părțile vătămate sunt obligate să facă declarații 

pentru poliție, procurori și instanță, pot participa la ședințele de judecată și  să 

pledeze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat82. 

CPP de asemenea obligă judecătorii care adoptă hotărâri pe cauze penale să soluționeze 

adițional chestiunile legate de acțiunile civile, cu împuternicirea de a decide și asupra 

reparației pagubelor sau asupra confiscării speciale, chiar dacă victima nu a intentat acțiune 

civilă83. 

                                                             
78 Potrivit Raportului de activitate al Centrului de  Prevenire a Traficului de Femei pe anii 2003–2006, la pag. 
19, clasificările victimelor reprezentate de organizație au fost următoarele: 22% au fost audiate în calitate de 
victime, 79% au fost audiate în calitate de părți vătămate, iar 10% au fost audiate în calitate de părți vătămate 
de câteva ori. NB aceste cifre pot fi afectate de contabilizare dublă, deoarece în procesul penal victimele pot 
avea mai multe statuturi simultan. 
79 Articolul 58(1),(2) al CPP 
80 Ibid la articolul 59(1)-(2) 
81 Ibid  
82 Ibid la articolele 60 și 62 
83 Ibid la art. 385 (11) și art. 397(1),(2),(4),(5), 
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5.2.3 Executarea deciziilor  

O dispoziție de executare poate fi emisă împreună cu hotărârea definitivă, după care 

executorul judecătoresc poate începe procedura de executare, fie la cererea victimei sau în 

urma unei decizii judecătorești84.  

Potrivit unui raport al OSCE din 2008, „responsabilitatea pentru executarea corectă și 

promptă a deciziilor judecătorești cade în seama Departamentului de Executare a Deciziilor 

Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei.85” Potrivit interviurilor realizate de OSCE, acest 

sistem de executare a fost calificat drept „confuz”86. 

Codul de procedură civilă conține prevederi similare referitoare la executarea deciziilor87,  

însă interviurile cu actorii interesați au sugerat că niciun sistem nu este eficient, din cauza 

sarcinii puse pe umerii victimei de a alerga prin instanțe și după executori pentru a-și găsi 

dreptatea.  

5.3 PROCEDURI ÎN LEGISLAŢ IA MUNCII  

Articolul 44 al Constituției R. Moldova și articolul 168 al Codului Penal interzic munca 

forțată, definită drept „Forţarea unei persoane să presteze o muncă împotriva dorinţei sale, 

ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii, obţinerea muncii sau a 

serviciilor prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau ameninţare cu violenţă (se pedepsesc 

cu închisoare de până la 3 ani).88” Evident, din moment ce munca forțată este calificată 

drept infracțiune, victimele pot apela la procedurile civile și penale de solicitare a 

despăgubirilor descrise mai sus. Totodată, și Codul Muncii interzice munca forțată89, 

definind-o drept „orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără 

consimțământul acesteia.” Munca forțată poate avea printre altele următoarele forme: 

încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia; sau 

cerinţa angajatorului faţă de salariat de a-şi îndeplini obligaţiile de muncă în lipsa unor 

sisteme de protecţie colectivă sau individuală ori în cazul în care îndeplinirea lucrării cerute 

poate pune în pericol viaţa sau sănătatea salariatului90. 

Articolul 329 al Codului Muncii stipulează că angajatorul este obligat să repare integral 

prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta 

a obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci. O cerere 

de soluționare a unor asemenea litigii în judecată poate fi depusă în termen de până la trei 

ani, în dependență de circumstanțe91. Este esențial, mai ales în cazurile de trafic, că 

                                                             
84 Ibid la art. 343 
85 OSCE. 2008. pag. 79 
86 Ibid, rapoarte realizate de OSCE în baza interviurilor cu Centrul de Prevenire a Traficului de Femei  
87 Art. 255, Codul de Procedură Civilă 
88 Codul Penal, art. 168 
89 Codul Muncii al Republicii Moldova, art. 7  
90 Ibid art.7(4) 
91 Ibid art.355 
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prevederea se aplică chiar dacă nu a existat un contract de muncă, cu excepția cazului când 

angajatorul este o întreprindere. 

5.4 EFICIENŢA MECANISMELOR EXISTENTE 

Aproape toți intervievații au sugerat că sistemul de solicitare a compensațiilor prin 

intermediul procedurilor civile și penale existente este insuficient și în mare parte ineficient. 

Se recomandă perfecționarea și consolidarea acestui sistem, pentru că teoretic acesta ar 

putea oferi un acces excelent la justiție pentru unele categorii de victime. Sugestiile în 

vederea perfecționării sunt prezentate mai jos, în subcapitolul 6.2.  

Potrivit unui studiu analitic recent92 bazat pe 380 de cauze de trafic judecate оn Republica 

Moldova, instanțele au susținut acțiunile civile ale victimelor оn doar 29 de cazuri, ceea ce 

constituie mai puțin de 8% din total. Studiul a relevat cг zece acțiuni au fost respinse și altele 

16 nu s-au regгsit оn hotгrвrile instanței. Cuantumul mediu al despгgubirilor adjudecate a 

fost de 11 mii lei (USD 916) оn cauzele de trafic de ființe umane și circa 45 mii lei (USD 3750) 

оn cauzele de trafic de copii. 

Din totalul de 68 de victime (pгrți vгtгmate) оn cazurile de organizare a migrației ilegale 

(contrabanda cu migranți), 76 la sutг au fost recunoscute drept pгrți civile (solicitanți de 

daune) оn cadrul procesului penal. Cuantumul mediu al despгgubirilor acordate a fost de 86 

mii lei (USD 7166) pentru fiecare.  

Din 32 de persoane recunoscute оn calitate de pгrți civile оn cauzele de muncг forțatг, 

pentru cinci s-au acordat despгgubiri оn faza urmгririi penale și doar оntr-un caz instanța a 

susținut (de principiu) pretențiile privind despгgubirile. Alte pretenții fie n-au fost 

menționate оn hotгrвri, fie au rгmas neexaminate.  

Оn studiul nu s-a prezentat nicio informație despre cвte din acele persoane cгrora li s-au 

acordat compensații au putut оn cele din urmг obține executarea deciziilor și chiar au ridicat 

banii.  

Este esențial, însă, că studiul a identificat un raport direct între asistența juridică oferită 

victimelor și probabilitatea lor de a solicita despăgubiri, precum și rezultatele pozitive ale 

acestor solicitări. Cu toate acestea, studiul a mai constatat și faptul că procurorii deseori 

eșuează în obligația lor de a informa victimele despre dreptul lor la asemenea asistență.  

 

 

 

6 CADRE RECOMANDATE PENTRU COMPENSARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

                                                             
92 Studiu Analitic privind investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a infracţiunilor conexe, pag. 
8 
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 În multe ţări din lume şi în special în Europa s-au adoptat diverse abordări pentru 

compensarea victimelor traficului. După cum s-a menţionat mai sus, sistemul moldovenesc 

deja conţine prevederi privind oferirea despăgubirilor în cadrul procedurilor civile şi penale, 

precum şi prevederi limitate pentru încălcări ale legislaţiei muncii. Planurile naţionale de 

acţiuni precedente s-au referit la un fond de stat de compensare, Republica Moldova având 

deja ceva experienţă cu un fond specializat dedicat victimelor terorismului. În cele ce 

urmează se analizează fiecare din aceste opţiuni, cu recomandări privind modul în care 

acestea ar putea fi implementate efectiv şi durabil în cadrul sistemului moldovenesc..  

6.1 RECOMANDĂRI DE BAZĂ 

Înainte ca orice model nou de compensare să poate fi instituit în Republica Moldova, există 

mai mulţi paşi fondatori care ar fi necesari, indiferent de natura sau forma eventualului 

model final. Unele din acestea vizează concret traficul, în timp ce altele vizează victimele 

infracţiunilor violente în general. 

1. Semnarea şi ratificarea Convenţiei Europene privind Despăgubirea Victimelor 

Infracţiunilor Violente din 24 noiembrie 1983.  

Acesta este un act esenţial privind compensarea victimelor infracţiunilor violente, 

Convenţia oferind importante îndrumări pentru stat şi protecţii pentru victime. 

Ratificarea şi implementarea ei ar fi şi un pas important spre armonizarea legislaţiei 

şi normelor R. Moldova cu cele din UE. Pentru a susţine implementarea 

documentului, guvernul va trebui să elaboreze un mecanism legislativ, normativ şi 

instituţional eficient şi să opereze modificări în Codul de Procedură Penală şi alte legi 

relevante, introducând prevederi care ar reglementa dreptul şi regimul de accesare a 

compensării, inclusiv despăgubiri şi îndemnizaţii din partea statului..  

2. Permiterea atribuirii statutului oficial de „victimă a traficului” prin intermediul SNR 

(şi explorarea sistemelor similare pentru a determina victimizarea în urma altor 

infracţiuni violente). 2. După cum s-a discutat mai sus, acest lucru nu ar avea un 

impact practic foarte mare asupra accesului la majoritatea serviciilor destinate 

victimelor; intervievaţii au fost de opinia că cei care au deja calitatea informală de 

victimă accesează aceste servicii fără oprelişti. Totuşi, măsura ar ajuta la identificarea 

acelor victime care în prezent se abţin să iasă în evidenţă de teama că ar trebui să 

colaboreze cu organele de drept, sau din cauza senzaţiei că ei nu vor fi identificaţi 

decât dacă posedă informaţii preţioase. Acest tip de sistem nu ar împiedica 

comunicarea informaţiilor importante către organele de drept, dar ar asigura 

corespunderea abordării autorităţilor moldovene cu bunele practici existente în 

restul Europei. 

O altă posibilitate este modelarea unui sistem în care organele de drept, sau CCTP, să 

supravegheze deciziile SNR la nivel local şi să efectueze un fel de „verificare” cu 

scopul de a determina eligibilitatea unei victime pentru a primi compensare. 

Important ar fi aspectul că victima nu ar fi obligată să colaboreze cu organele de 

drept, pentru ca modelul să rămână în conformitate cu standardele de drepturi ale 
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omului, însă acest model ar asigura faptul că toţi cei în măsură să ceară compensare 

vor avea posibilitatea să o facă.  

Evident, unele victime vor fi în continuare depistate de organele de drept înainte de 

oricare structură a SNR, astfel că identificarea efectuată de organele de drept va 

rămâne a fi extrem de importantă şi preţioasă. Ar fi la fel de apreciabil să se 

examineze anumite măsuri în vederea coordonării activităţilor de identificare 

desfăşurate de organele de drept, pe de o parte, şi eforturilor de identificare 

informală ale ONG-urilor şi altor structuri prin intermediul SNR, pe de altă parte.  

 

3. Coordonarea îmbunătăţită a colectării şi monitorizării de date: Pentru a contribui la 

o mai bună planificare privind victimele traficului, operaţională şi financiară, este 

important să se opereze cu un set unic de date care să fie utilizate la planificarea 

programelor şi bugetelor. Acest lucru se poate obţine fie prin centralizarea 

procesului de colectare şi monitorizare a datelor, fie prin convenirea de către toţi 

actorii interesaţi asupra tipurilor de date care trebuie colectate, astfel încât 

multiplele seturi de date să fie comparabile 

Dacă procesul de colectare a datelor s-ar centraliza, un eventual model ar fi ca toate 

eforturile de coordonare să fie responsabilitatea unui singur actor. În timp ce o 

atenţie cuvenită trebuie acordată subiectului resurselor necesare pentru 

coordonarea datelor, ar fi o idee bună, având în vedere caracterul sensibil al unor 

informaţii, ca această sarcină să fie pusă în seama unui organ de drept, sau mai exact 

CCTP.   

Alternativ, s-ar putea elabora un set de criterii standard care să stabilească ce 

categorii sunt importante şi în ce mod trebuie dezagregate datele. De exemplu, 

câteva categorii importante ar fi vârsta, genul şi tipul de exploatare suferit. În sensul 

planificării despăgubirilor, ar fi de asemenea important să se colecteze date privind 

numărul de victime care lucrează cu autorităţile şi, în special, în care cauze s-au 

iniţiat acţiuni civile ori s-au emis ordonanţe de confiscare şi câte din ele au fost de 

fapt executate. Acest lucru ar permite estimarea numărului anual de victime care ar 

putea necesita acces la compensare finanţată de stat, în locul despăgubirilor achitate 

direct de făptaş.  

Însă, acest lucru este relevant doar în cazul victimelor traficului, astfel că vor fi 

necesare anumite eforturi de coordonare centralizată şi în cazul victimelor altor 

genuri de infracţiuni violente, care să permită statului să prezică în mod rezonabil 

numărul anual probabil de cereri şi să estimeze mijloacele necesare pentru 

compensarea tuturor victimelor eligibile.  

Coordonarea centralizată a datelor privind traficul ar permite existenţa unui aşa-

numit punct central de responsabilitate şi ar asigura colectarea de informaţii 

relevante de către organele de drept indiferent dacă victimele identificate doresc 

sau nu să coopereze cu ancheta sau cu procurorii. Aceasta ar permite şi publicarea 

unui set de date coordonate, contribuind nu doar la o monitorizare eficientă a 

tendinţelor în domeniul traficului, dar şi la estimarea numărului de persoane care ar 
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putea fi eligibile să primească despăgubiri, iar în cazul unui fond de stat, la prezicerea 

volumului de finanţare potenţial necesar.  

Pentru a evita tergiversările în accesarea serviciilor, însă, trebuie să se menţină 

aspectul modelului actual care permite accesarea la locul identificării locale. Astfel, 

coordonarea de date ar avea un rol mai degrabă de respectare a unor rigori, decât 

un rol de identificare pentru acordarea accesului la servicii.  

Împuternicirea SNR cu dreptul de atribui un statut oficial de victimă, chiar în lipsa 

cooperării cu organele de drept sau a evaluării din partea acestora, ar asigura faptul 

că despăgubirea şi alte servicii necesare vor fi disponibile pentru toate victimele 

identificate.  Aceasta de asemenea ar ajuta şi la stabilirea eligibilităţii pentru a 

accesa compensarea. Datorită caracterului multidisciplinar al SNR şi al reţelelor care-

i acordă susţinere, cum ar fi lucrătorii medicali, asistenţii sociali şi specialiştii din 

domeniul sănătăţii mintale, victimele ar putea beneficia de mai multă susţinere din 

moment ce primesc compensarea, contribuind la o eficienţă maximă şi reducând 

posibilitatea creşterii vulnerabilităţii beneficiarului de compensaţii din cauza 

abuzurilor din partea altora.  

 

6.2 FONDUL DE STAT PENTRU COMPENSARE 

Există mai multe ţări în Europa (de exemplu, Franţa, Marea Britanie şi România) care au 

creat fonduri de stat la care au acces victimele traficului. Majoritatea schemelor sunt 

concepute pentru victimele infracţiunilor violente în general şi nu anume pentru victimele 

traficului. Întrucât este un lucru recunoscut că, în general, este mai benefic pentru 

dezvoltarea drepturilor omului şi consolidarea sistemelor de justiţie să institui fonduri 

nespecializate pentru victime, decât fonduri specifice pentru victimele traficului, doar 

fondurile comune au fost examinate aici.   

Fondurile de stat permit abordarea mai multor chestiuni care apar la examinarea problemei 

accesului la compensare pentru victimele traficului.  

 Facilitatea accesului: Facilitatea accesului la fondurile de stat variază de la stat la 

stat. Acestea pot fi accesate prin intermediul unor formulare de aplicare clare, iar 

guvernul sau ONG-urile pot oferi asistență la completarea lor.  

 Claritatea criteriilor: Criteriile pentru aplicare și acordare a despăgubirilor sunt 

necontradictorii și acest fapt le ajută victimelor să aplice doar dacă întrunesc 

condițiile, ajutându-le totodată să-și modeleze așteptările în privința sumelor care 

pot fi acordate. Acest lucru îi poate scuti pe cei neeligibili de o experiență inutilă și 

potențial re-traumatizantă. Însă efectul poate fi și de excludere, mai ales în cazul în 

care criteriile se referă la restricții privind reședința sau la abilitatea de a demonstra 

că victima a suferit în urma unor anumite clase sau tipuri de infracțiuni. Acest lucru 
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poate fi deosebit de îngrijorător în cazurile de trafic care implică munca forțată sau 

activități ilegale, unde poate fi dificil să se demonstreze că victima a suferit o formă 

gravă de violență în experiența sa de trafic. Această problemă poate fi însă depășită, 

dacă se recunoaște ca fiind suficientă procedura oficială de identificare a traficului (a 

se vedea mai jos).  

 Garanția plății: Fondurile de stat nu se bizuie pe dorința sau capacitatea infractorului 

de a plăti amenda sau de a achita despăgubiri victimei. Nu se îngăduie nici întârzieri 

în timp ce bunurile sau veniturile provenite din infracțiuni sunt sechestrate sau 

înghețate. Bunurile sechestrate pot fi totuși utilizate pentru a sprijini fondul, iar în 

unele țări (Franța sau Ucraina, de exemplu), statul poate da în judecată infractorul 

pentru a recupera costurile.  

 Independența față de organele de drept și sistemul judiciar: Fondurile pot acorda 

compensații victimelor indiferent de colaborarea acestora cu organele de drept sau 

participarea lor în urmărirea penală. Deși se întâmplă destul de des ca fondurile 

existente să ceară victimelor cel puțin să denunțe infracțiunea organelor de drept, 

aceasta nu este obligatoriu și o asemenea confirmare a comiterii infracțiunii poate fi 

cu siguranță înlocuită, în contextul solicitărilor de despăgubiri pentru trafic din R. 

Moldova, cu identificarea oficială prin intermediul SNR.  

Eligibilitatea și sumele acordabile 

După cum s-a menționat mai sus, Planul Național de Acțiuni din 2005 s-a referit la intenția 

de a crea un astfel de fond pentru victimele traficului și de a obține resurse financiare 

pentru acest fond din contul bunurilor confiscate și amenzi aplicate infractorilor. 

Majoritatea intervievaților au susținut ideea unui fond pentru despăgubirea victimelor 

infracțiunilor violente și aproape toți au căzut de acord că un fond general ar fi preferabil 

unui fond destinat doar victimelor traficului. Acesta ar fi un fond la care victimele (sau 

persoanele întreținute, în cazul decesului victimei) ar putea apela dacă despăgubirea ar fi 

imposibilă prin alte mijloace.  

Precum s-a notat mai sus, se recomandă ca în cazul victimelor traficului, SNR să capete 

împuternicirea de a atribui statut oficial unei victime, ceea ce ar trebui să fie o formă 

acceptabilă de dovadă a eligibilității pentru a primi despăgubiri. S-ar putea ca alte 

persoane care au suferit în urma unor infracțiuni violente, în special violență sexuală sau 

violență în familie, să fi fost identificați de SNR drept victime potențiale ale traficului, din 

cauza susceptibilității lor de a fi exploatați. Se recomandă ca, în vederea oferirii 

despăgubirilor pentru infracțiuni legate de statutul lor de potențiale victime, identificarea de 

către SNR să permită acestor victime acces la fondul de stat.  

Potrivit articolului 2 al Convenției Europene privind Despăgubirea:   

În cazul în care compensarea nu poate fi integral asigurată prin alte surse, statul va contribui 
pentru a despăgubi: 
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  a persoanele care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătăţii, 
ca rezultat direct al unei infracţiuni intenţionate săvârşite cu violenţă; 

  b persoanele aflate în întreţinerea victimei care a decedat în urma unei asemenea 
crime. 

 2 Despăgubirea este acordată în cazurile de mai  sus chiar dacă  infractorul  nu  poate  fi  
urmărit  sau pedepsit. 

Aceasta înseamnă că, în sensul identificării persoanelor eligibile, statul va trebui să fie 

pregătit să atribuie statut de victimă sau parte vătămată chiar dacă autorul infracțiunii nu 

este condamnat.   

Eligibilitatea ar trebui să se extindă și asupra cetățenilor străini, conform raportului 

explicativ al Convenției Europene privind Despăgubirea, care spune: „Despăgubirea 

victimelor străine în aceleași condiții ca și a cetățenilor – deja prevăzută în unele state 

membre ale Consiliului Europei – pare a fi necesară din următoarele considerente 

principale: solidaritatea și echitatea cer ca, în anumite condiții, statul să contribuie la 

despăgubirea altor victime aflate pe teritoriul său, pe lângă despăgubirea cetățenilor proprii; 

și, străinii deseori contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării (de exemplu, în 

calitate de lucrători migranți), respectiv, ei sunt în drept să beneficieze de aceleași avantaje 

ca și cetățenii.93” 

Tipurile de infracțiuni care pot fi acoperite de un fond de stat trebuie identificate ca fiind 

săvârșite cu intenție, cu violență și ca fiind cauza directă a vătămărilor corporale grave sau 

deteriorării sănătății, inclusiv a sănătății mintale și bunăstării psihologice 94. Astfel, alte 

infracțiuni în afară de trafic care sunt recomandate spre a fi incluse în fondul de compensare 

sunt următoarele: 

 Actele grave de violență/vătămările corporale grave  

 Tortura 

 Abuzul medical intenționat  

 Terorismul  

 Omuciderea (familia victimei poate solicita compensarea) 

 Violul și alte forme de violență sexuală, inclusiv violul/abuzul marital  

 Răpirea și alte forme de privare ilegală de libertate  

 Violența și abuzul în familie, abuzul îndreptat împotriva copiilor, inclusiv în scopul 

producerii pornografiei infantile  

                                                             
93 Raportul explicativ la Convenția europeană privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente, para 24. 
Disponibil la: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/116.htm 
94 Ibid la par. 16 și 20  
 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/116.htm
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 Violența săvârșită împotriva unei persoane din cauza rasei, religiei, sexualității sau 

identității de gen, naționalității, originii etnice, opiniilor politice sau apartenenței sale 

la un grup social 

În ceea ce privește natura cheltuielilor și daunelor pentru care se poate cere despăgubire, 

definițiile actuale prevăzute în legislația R. Moldova (a se vedea art. 219 CPP, sau 

subcapitolul 5.2.1 de mai sus) corespund îndrumărilor Convenției  Europene, astfel că 

această definiție a prejudiciilor poate fi ușor utilizată la stabilirea criteriilor pentru 

despăgubire din contul fondului de stat. 

În mod similar, se pot utiliza termenii de depunere a cererilor pentru plata despăgubirilor în 

cazul încălcărilor drepturilor de muncă. Întrucât compensarea nu poate fi legată doar de 

procedurile penale, pentru că victimele trebuie să aibă posibilitatea să acceseze compensații 

chiar și în cazul în care urmărirea penală sau condamnarea nu e posibilă, termenii de 

depunere a cererilor trebuie să se bazeze pe altceva. O alternativă sugerată este de a 

modela acești termeni după prevederile articolului 355 al Codului Muncii, care stipulează că 

„Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de 

judecată: a) în termen de 3 luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre 

încălcarea dreptului său; *sau+  b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv 

al salariatului.” Această prevedere ar putea fi ajustată în felul următor:  

„Cererile privind solicitarea despăgubirilor pot fi depuse către fondul de stat în termen de 3 

luni de la data când victima a denunțat infracțiunea la autoritatea competentă; sau, în 

termen de trei ani de la data la care s-a consumat infracțiunea.”  

Acest interval de timp ar fi o recunoaștere a următoarelor realități în privința victimelor 

traficului: 1) ei nu sunt întotdeauna gată să reclame infracțiunea imediat, din cauza fricii, 

bolii sau necunoașterii drepturilor lor; 2) se recunoaște că acest interval de timp trebuie să 

înceapă din momentul consumării infracțiunii. Acest fapt este deosebit de relevat în cazurile 

de trafic, abuz în familie și tortură, care se pot desfășura pe parcursul mai multor ani, iar un 

interval de timp care are drept reper începutul unei infracțiuni ar putea exclude 

neintenționat unele din victimele care au avut de suferit cel mai mult; și 3) se lasă deschisă 

posibilitatea ca infracțiunea să fie reclamată nu doar la organele de drept, ci și la alte 

autorități competente. Aceasta ar putea include, de exemplu, referirea cazurilor de trafic 

prin SNR.  

Actorii interesați s-au referit la problema eligibilității în discuțiile privind un fond specializat 

precedent, destinat victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009. Deși procedura de aplicare 

în cadrul acestui sistem a fost descrisă drept clară, cei care au asistat victimele în procesul 

de depunere a cererilor au găsit-o o corvoadă. Au fost exprimate îngrijorări și vizavi de 

senzația că ar exista diferite praguri de acces pentru diferite victime; și anume relativa 

ușurință a accesului pentru angajații publici care au avut de suferit la 7 aprilie 2009 față de 

accesul pentru civili. Aceasta reprezintă o lecție prețioasă, ea vorbind despre necesitatea de 

a asigura faptul că toți solicitanții se supun acelorași criterii fixe, iar aceste criterii să fie 
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stabilite prin lege. Acest lucru ar permite evitarea oricăror senzații de lipsă de echitate sau 

transparență.  

Este de asemenea necesar să se stabilească un minim privind pagubele suferite și un maxim 

privind despăgubirile care pot fi acordate. Un cadru existent care ar servi drept model este 

cel al Fondului de Susținere Socială a Populației (FSSP) pe lângă Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei. Deși unii actori intervievați au sugerat că întregul fond pentru 

victime ar putea fi încorporat în cadrul acestui fond existent, investigațiile ulterioare și 

discuțiile cu cei responsabili direct de administrarea FSS au arătat că fondul nu este în stare 

din punct de vedere financiar sau logistic să proceseze cererile și plățile pentru victimele 

infracțiunilor violente. În plus, având în vedere raportul puternic dintre infracțiuni și 

compensarea victimelor, ar fi mai logic ca acest fond să fie plasat altundeva, de exemplu pe 

lângă Ministerul Justiției, dar acest subiect va fi discutat mai detaliat mai jos. 

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, la situația din martie 201395, FSSP oferea două tipuri 

de plăți: locale și republicane, deciziile fiind luate de consilii la fiecare din niveluri. Plățile 

locale constituie în medie 442 lei, iar cele republicane circa 3,7 mii lei. Potrivit Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, criteriul primar de eligibilitate este incapacitatea de 

muncă și de a se întreține. Astfel, victimele infracțiunilor ar întruni condițiile de beneficiari ai 

acestui fond doar dacă vătămările suferite i-ar lăsa inapți pentru muncă. Finanțarea acestor 

alocații este prevăzută de Legea privind fondul de rezervă și istoric a depins de veniturile 

provenite din impozitarea utilizării telefoanelor mobile. În anul 2011, fondul a avut un buget 

de 90 mln lei, estimându-se că pe viitor acesta va scădea cu cel puțin 35 mln lei, din cauza 

necesității de a finanța alte domenii ale protecției sociale, dar și din cauza că practica de 

impozitare a utilizării telefoanelor mobile a fost pusă sub semnul întrebării în ceea ce 

privește legalitatea măsurii și caracterul ei practic. În prezent, nu sunt date privind cererile 

depuse către acest fond de victimele traficului, deși se recomandă ca cererile de 

despăgubiri în cazurile de trafic, rapoartele privind infracțiunile violente și aplicațiile să 

conțină trimiteri, deoarece acest lucru ar putea ajuta statul să identifice în ce măsură 

victimele traficului sau altor infracțiuni violente sunt deja în posesia unor alocații 

suplimentare din partea statului.  

În privința stabilirii unor sume minime, se sugerează ca limita de jos a despăgubirilor pentru 

victime să fie fixată la nivelul de 400 MDL, pentru că sumele mai mici de această limită ar 

putea fi teoretic acoperite de FSP. Nu este necesar însă să se stabilească o limită minimă, 

deci aceasta ar fi doar una din posibilități. În ceea ce privește limita de sus, Convenția 

Europeană privind Despăgubirea recunoaște faptul că limitele sumelor acordabile trebuie să 

ia în calcul atât limitările administrative (de exemplu, resursele statului dat), cât și factorii 

financiari (de exemplu, salariile, cheltuielile medicale sau de spitalizare, etc.)96 Având în 

vedere nivelul mediu al PIB per capita de circa 39 mii de lei (aprox. 2400 euro), ținând cont 

de faptul că fondul pentru victimele din 7 aprilie 2009 a acordat în medie plăți cuprinse între 

3 și 7 mii lei și luând în considerație constatarea Curții Europene a Drepturilor Omului, în 

                                                             
95 Date comunicate autorului în cadrul unui interviu pe 12 martie 2013  
96 Ibid par. 30 
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cauza GB și RB c. Republicii Moldova, conform căreia o compensație de 607 euro pentru o 

sterilizare involuntară în urma unui malpraxis fusese insuficientă, victima primind în cele din 

urmă despăgubiri de 12 mii euro (192 mii lei) prin hotărârea CEDO97, o eventuală limită de 

sus ar putea fi stabilită la 40 mii lei (2500 euro). Astfel, limita se bazează pe nivelul PIB per 

capita și pe despăgubirile precedente acordate, precum și pe probabilitatea că fondul de 

compensare a victimelor ar putea avea cam același buget ca și FSSP, sau 90 mln lei, ceea ce 

ar permite acordarea a 2250 de plăți pe an a câte 40 mii lei fiecare, sau cu mult mai multe 

plăți mai mici. Admițând faptul că ar putea exista cazuri extrem de grave care să implice, de 

exemplu, pierderea permanentă a capacității de muncă,98 agravată de cheltuieli medicale 

mari sau alte cheltuieli relevante, ar putea exista o derogare care să permită, în baza 

necesității demonstrate, plăți mai mari de 40 mii lei.  

6.2.1 Despăgubiri reduse sau refuzate 

Articolele 7 și 8 al Convenției Europene privind Despăgubirea prevăd posibilitatea ca 

despăgubirile să fie reduse sau refuzate, ținând cont de starea financiară a victimei, sau dacă 

se dovedește că victimele au fost responsabile pentru propria victimizare (deseori prin 

comiterea acțiunilor agresive sau violente), sau în cazul în care o astfel de reparație ar fi 

contrară ideii de justiție sau ordinii publice, inclusiv dacă victimele sunt membre ale unei 

rețele de crimă organizată, indiferent dacă victimizarea respectivă este sau nu în legătură cu 

o astfel de apartenență sau asemenea activități99. Deși s-ar putea ca unele din aceste 

prevederi să fie eventual încorporate în actele normative moldovenești privind 

compensarea, este esențial ca, în special în cazurile de trafic, abuz sexual și abuz în familie, 

„responsabilitatea” victimelor pentru propria lor suferință să fie evaluată cu maximă atenție. 

De exemplu, abuzul în familie despre care agresorul spune că ar fi vina comportamentului 

neplăcut din partea victimei, cum ar fi solicitarea de bani (pentru astfel de scopuri 

rezonabile precum procurarea alimentelor sau altor bunuri pentru familie), sau neputința 

ori refuzul de a-l mulțumi pe agresor, bunăoară, prin refuzarea avansurilor cu caracter 

sexual sau prepararea unei mâncări care i-a displăcut agresorului, nu pot fi în niciun caz 

considerate temeiuri pentru reducerea sau refuzarea despăgubirilor. Victima de asemenea 

nu trebuie considerată răspunzătoare pentru o faptă penală care se trage dintr-o 

vulnerabilitate a lor, chiar dacă această vulnerabilitate a fost agravată de consumul de 

droguri sau alcool. Totodată, este un lucru binecunoscut că unele victime ale traficului pot 

deveni membri ai rețelei, acceptând un rol de recrutor sau supraveghetor al altor victime în 

schimbul unor condiții de exploatare mai blânde pentru sine. Astfel, multe situații implică o 

identificare complexă în care calificativul de victimă și infractor sunt aplicabile în mod egal. 

În aceste cazuri, o sugestie ar fi să se permită solicitarea despăgubirilor în cazul în care 

                                                             
97 Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 18 decembrie 2012. Cauza G.B. și R.B. c. Republicii Moldova. 
(Cererea nr. 16761/09). Para. 32-29.  
98 La nivelul actual al PIB per capita de circa 39 mii lei pe an, o persoană care și-a pierdut capacitatea de muncă 
pentru totdeauna, pierde mai mult de 1 mln lei, presupunând că altminteri victima ar mai fi avut cel puțin 40 
de ani de activitate profesională.  
99 Ibid para. 32 – 37  
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victima nu este pusă sub urmărire penală în baza art.165(4) CP, recunoscându-se astfel 

influența calității lor procesuale de victimă în săvârșirea infracțiunilor respective.  

Resursele financiare 

Pe scurt, iată care sunt resursele recomandate pentru susținerea fondului de compensare a 

victimelor: 

 Bunuri confiscate de la autorii infracțiunilor violente  

 Amenzi aplicate persoanelor fizice și juridice condamnate pentru infracțiuni violente 

 Aplicarea unei așa-numite „suprataxe în beneficiul victimelor” la anumite producții 

alcoolice, recunoscându-se astfel rolul alcoolului în comiterea infracțiunilor violente 

6.2.2 Bunurile confiscate 

După cum s-a menționat mai sus, există dispoziții care prevăd confiscarea bunurilor și 

veniturilor provenite din săvârșirea crimelor. Majoritatea actorilor intervievați au relatat că 

dificultățile legate de confiscarea bunurilor nu țin de lipsa unor posibilități juridice 

suficiente, dar de necunoașterea de către victime și reprezentanții lor legali a acestor 

posibilități, de lipsa disponibilității consilierii juridice gratuite care le-ar permite să solicite 

remediere, precum și de dificultățile de obținere a executării deciziilor chiar dacă acestea 

sunt emise. La aceste provocări se adaugă și faptul că mulți din infractorii urmăriți penal în 

Republica Moldova, în special în cazurile de trafic, nu sunt persoanele care acumulează mari 

averi din participarea în activitatea criminală, deseori ei înșiși trăind în sărăcie.  

Bunurile confiscate nu ar putea contribui la un fond de stat, iar soluția ar fi funcțională doar 

în cazul în care făptașul poate fi localizat, bunurile pot fi localizate, iar decizia de confiscare a 

bunurilor poate fi executată.  

Având în vedere dificultățile existente în acest domeniu, recomandările țin de o sensibilizare 

sporită privind drepturile, acces îmbunătățit la asistență juridică gratuită, accent pe 

recunoașterea timpurie a necesității de a îngheța activele în vederea reducerii 

probabilității ca activele să fie ascunse sau transferate înainte de a fi confiscate.  

6.2.3 Amenzile aplicate   

În prezent amenzile sunt aplicate doar persoanelor juridice (întreprinderilor) pentru mai 

multe infracțiuni prevăzute de codul penal, existând anumite incertitudini privind legalitatea 

aplicării amenzilor împreună cu pronunțarea unei sentințe privative de libertate sau cu altă 

pedeapsă. Procuratura Generală însă s-a arătat destul de optimistă privind posibilitatea ca 

această stare de lucruri să fie ajustată, astfel că există așteptări rezonabile privind 

potențialul de a colecta ceva mijloace pentru un fond al victimelor cu ajutorul amenzilor. 

Mai jos este prezentat un tabel al infracțiunilor violente pentru care în prezent nu se aplică 

amenzi față de persoanele fizice. Acest tabel arată un șir propus de amenzi și venitul estimat 

din acestea. Potrivit datelor recente oferite de Secretariatul Permanent și estimărilor Legii 
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bugetului de stat pentru 2012 (nr. 282 din 27.12.2011), volumul de amenzi colectate (pe 

cale penală și administrativă) se ridică la circa 137 mln lei. Potrivit ordinului Ministerului 

Finanțelor nr.1 din 03.12.2012, aceste 137 milioane de lei sunt acum împărțite între trei 

bugete publice (cu toate că nu au fost disponibile informații privind procentajele acordate 

fiecărui dintre bugete): 

-          Bugetul de stat (administrat de Ministerul Finanțelor) 

-         Bugetul asigurărilor sociale de stat (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei) 

-         Fondurile asigurărilor de asistenţă medicală (Ministerul Sănătății) 

Acest tabel este important prin faptul că demonstrează că niciuna din categoriile de amenzi 

aplicate în prezent nu este reținută. Calculele de mai jos indică posibilitatea colectării a circa 

1,5 mln lei, calculele fiind efectuate doar în baza infracțiunilor pentru care statisticile privind 

urmărirea penală au fost disponibile. 30%, sau 420 mii lei, se rețin pentru a fi eventual 

utilizate pentru a sprijini funcționarea fondului de compensare, inclusiv salariul pentru cel 

puțin o persoană cu funcție de coordonare, dar și pentru a acoperi cheltuielile de produce și 

diseminare a materialelor informaționale privind noul fond.  

Infracțiunea 
Amenda 
propusă  

Infracțiuni 
reclamate 

pe an 

Condamnări 
pronunțate 

sau estimate 
pe an * 

Venit 
potențial total 

Venit potențial 
pentru fondul de 

compensare  

Viol 2000 360 235  470 mii lei   329 mii lei  

Violență sexuală 2000 115 48  96 mii lei   67,2 mii lei 

Hărțuire sexuală  300 12 4  1,2 mii lei  840 lei  

Violență în 
familie 300 818 546 163,8 mii lei  114 660 lei   

Pornografie 
infantilă 1000 5 0 -    -    

Trafic 3000 151 63 189 mii lei   132,3 mii lei  

Trafic de copii 3000 20 8  24 mii lei  16,8 mii lei  

Răpire 2000 92 41 
 MDL        82 

mii lei  
 MDL          57,4 

mii lei  

Omor 5000 220 173  865 mii lei   605,5 mii lei  

Privare ilegală 
de libertate 500 51 17 8,5 mii lei  5 950 lei  

Sclavia sau 
condiții similare  3000 1 0 -    -    

Munca forțată  1500 15 4  6 mii lei   4,2 mii lei  

Vătămarea 
intenţionată 

gravă a 
integrităţii 
corporale 500 325 259 129,5 mii lei  90 650 lei  
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Vătămarea 
intenţionată mai 

puțin gravă 250 907 716 179 mii lei  125,3 mii lei  

Amenințarea cu 
omorul sau cu 

vătămarea 
corporală gravă 200 180 101 20,2 mii lei  14,140 lei  

TOTALURI       2 234 200 lei   1 563 940 lei   

 

6.2.4 Suprataxa în beneficiul victimei 

Alcoolul este recunoscut peste tot în lume ca fiind unul din factorii fundamentali de risc în 

ceea ce privește mortalitatea și cazurile de dizabilitate, fiind cauza a 3.8% din numărul total 

de decese și reprezentând o pierdere de 4.5% din anii potenţiali de viaţă în urma 

dizabilității. Consumul de alcool este un factor determinant, provocând mai mult de 60 de 

tipuri de boli și accidente, inclusiv incidente ce implică intoxicări și vătămări, și cauzând în 

jur de 2,5 milioane de decese anual100. Mai multe studii au arătat că mărirea prețului la 

alcool poate reduce numărul accidentelor rutiere și deceselor în trafic; a accidentelor la 

locul de muncă; a deceselor din cauza cirozei hepatice; a diverselor tipuri de infracțiuni 

violente, inclusiv atacuri violente, violuri, jafuri și omucideri, abuzuri față de soți și copii101. 

Aplicarea unei așa-numite „suprataxe în beneficiul victimelor” la unele băuturi alcoolice ar 

atinge astfel scopul financiar de a colecta fonduri pentru despăgubirea victimelor, totodată 

identificând și acordând atenție raportului dintre alcool și criminalitate. În mod ideal, 

această suprataxă ar contribui la reducerea consumului de alcool în Republica Moldova, 

problemă identificată într-un raport al OMS din 2012102 privind sănătatea în Europa și 

discutată mai sus în subcapitolul 2.2. 

Există o multitudine de studii care demonstrează legătura dintre abuzul de alcool și 

probleme sociale mai largi, inclusiv infracțiunile violente, fiind în particular legat de violența 

în familie. Potrivit altor cercetări ale OMS, obiceiurile de consum ridicat de alcool și 

nivelurile de violență interpersonală (de exemplu, omuciderile) sunt foarte variate în toată 

Europa. Însă, în toate culturile există o relație puternică între ele.  

De exemplu,103 din totalul victimelor atacurilor violente care au ajuns la o secție de urgență 

din Norvegia, 53% au apreciat că agresorii lor consumaseră alcool. În Federația Rusă, 

aproape 75% din persoanele reținute pentru omor în 1995 consumaseră alcool, iar în Anglia 

și Țara Galilor, datele unui studiu național (2003–2004) au arătat că autorii actelor violente 

                                                             
100 OMS. 2011. Raport privind cost-eficiența intervențiilor de control al alcoolului în Republica Moldova. 
Disponibil la: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/157704/e96177.pdf  
101 Babor T et al, Alcohol: no ordinary commodity. Oxford Medical Publications, 2003  
102 Potrivit unui studiu recent publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), consumul mediu de alcool 
pe cap de locuitor printre populația cu vârsta de la 15 ani în sus a fost în Republica Moldova între anii 2006-
2010 cel mai ridicat decât în orice altă țară europeană studiată. 
103 Ibid  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/157704/e96177.pdf
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erau băuți în jumătate (50%) din toate incidentele violente, sau peste 1,3 milioane de 

incidente violente legate de consumul alcoolului pe an. 

După cum s-a menționat mai sus, consumul de alcool a fost identificat într-un studiu privind 

violența față de femei, publicat de La Strada-Moldova în 2011, drept „cauza primară” a 

abuzurilor de către 79% din respondenți. Totodată, se colectează date statistice naționale 

specifice privind cazurile infracționale în care consumul de alcool sau starea de ebrietate a 

fost unul dintre factori. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică în 2010104, 

7,3% din totalul omorurilor au fost săvârșite în timp ce făptașul se afla în stare de ebrietate, 

5,4% în cazul huliganismului, 4,9% în cazul violurilor și 3,9% în cazul vătămărilor intenționate 

grave. Doar în anul 2008, 336 de infracțiuni au fost comise de către 224 de persoane în stare 

de ebrietate. Alte 38 de infracțiuni au fost comise de minori aflați în stare de ebrietate. În 

plus, în anul 2008 au existat mai mult de 3 900 de cazuri de morbiditate sau decese atribuite 

alcoolismului sau psihozei alcoolice și 427 de decese din cauza consumului băuturilor 

alcoolice105.  

O demonstrație recentă a relației dintre taxe, preț și sănătate publică o oferă Finlanda, unde 

guvernul a redus în 2004 accizele la alcool în medie cu 33% pentru a reduce volumul de 

importuri ieftine din afara țării. Rezultatul a fost o creștere imediată de 17% a mortalității 

atribuibile consumului de alcool, sau cu 8 decese determinate de alcoolul pe săptămână mai 

mult.106 

Potrivit unui studiu OMS privind politica de control al alcoolului, „impozitarea producției 

alcoolice este un mecanism eficient de reducere a problemelor legate de alcool ... Ideea că 

persoanele care consumă alcool în cantități mari și consumatorii dependenți sunt imuni la 

influența prețului este în mod demonstrabil incorectă. Formulat simplu, dar cu perfectă 

exactitate științifică, impozitarea alcoolului este un instrument la îndemână care poate fi 

aplicat pentru a salva vieți și a preveni suferințe din cauza alcoolului107.” 

Republica Moldova deja a făcut unii pași în vederea taxării eficiente a alcoolului, iar studiul 

OMS din 2011 a arătat că impedimentul major care urmează a fi depășit pentru a îmbunătăți 

controlul consumului de alcool în Republica Moldova este prezența unui volum mare de 

alcool nesupus accizelor (peste 50%)108. Potrivit acestui studiu, măsura cea mai eficientă din 

punct de vedere al costurilor este să se mărească taxa cu 25%109. Totodată, un raport din 

2010 al Fondului Monetar Internațional  (IMF) privind armonizarea politicii fiscale 

moldovenești cu cea a UE a sugerat mărirea accizelor (în special la țigări, băuturi alcoolice 

                                                             
104 Infracționalitatea în Republica Moldova. 2010. Biroului naţional de statistică. Pag. 32 
105 Ibid pag. 33 
106 Alcohol tax cuts and increase in alcohol-positive sudden deaths – a time-series intervention analysis – Koski, 
A; Sirén, R; Vuoir, E; Poikolainen, K: Addiction, 102, 362-368, 2007 
107 G Edwards et al: Alcohol Policy and the Public Good. Oxford Medical Publications/WHO Europe 1994 
108 A se vedea nota 103, pag. 6 
109 Rezultatele analizei arată că intervenția de control al alcoolului cea mai eficientă din punct de vedere al 
costurilor din Republica Moldova a fost nivelul de accize stabilit pentru 2010 (cu un cost al unui an de viață 
salvat de 1288 lei), care ar trebui urmată de o creștere treptată a accizelor, mai întâi cu 25% și apoi cu 50%. 



53 
 

tari și automobile de lux) până la un nivel de 0,2% din PIB110, recunoscându-se faptul că în 

privința benzinei, motorinei, alcoolului etilic și băuturilor alcoolice tare, volumul total al 

accizelor în Republica Moldova constituie între 15 și 31 la sută din volumul accizelor din 

țările UE și Comunității Economice Europene111. Potrivit FMI, în anul 2010 volumul total al 

accizelor s-a ridicat la 22 mln dolari, aproape 70% din care au provenit din accizele la 

produsele petroliere și automobile. Nu au fost disponibile date precise privind veniturile din 

accizele la alcool, în schimb veniturile din alcool și țigarete au fost de 37%, respectiv venitul 

din accizele la alcool a fost estimat la circa 18% din accizele totale, sau aproximativ 4 mln 

dolari (49 mln lei). Dacă s-ar implementa recomandarea OMS de a mări accizele respective 

cu 25%, măsura ar genera un adaos de 1 mln dolari. Deși studiul OMS admite că această 

măsură ar implica cheltuieli de aproximativ 11 mln lei, rămâne un venit adițional estimat de 

112 mln lei pe an.  

 

6.3  DESPĂGUBIRI ACHITATE  DE TRAFICANT 

După cum s-a menționat în cazul sechestrării activelor, există dispoziții care prevăd 

confiscarea bunurilor infractorilor și veniturilor provenite din infracțiuni. Majoritatea 

actorilor intervievați au relatat că dificultățile legate de confiscarea bunurilor nu țin de lipsa 

unor posibilități juridice suficiente, dar de necunoașterea de către victime și reprezentanții 

lor legali a acestor posibilități, de lipsa disponibilității consilierii juridice gratuite care le-ar 

permite să solicite remediere, precum și de dificultățile de obținere a executării deciziilor 

chiar dacă acestea sunt emise. La aceste provocări se adaugă și faptul că mulți din infractorii 

urmăriți penal în Republica Moldova, în special în cazurile de trafic, nu sunt persoanele care 

acumulează mari averi din participarea în activitatea criminală, deseori ei înșiși trăind în 

sărăcie.  

Având în vedere dificultățile existente în acest domeniu, recomandările țin de o sensibilizare 

sporită privind drepturile, acces îmbunătățit la asistență juridică gratuită, accent pe 

recunoașterea timpurie a necesității de a îngheța activele în vederea reducerii 

probabilității ca activele să fie ascunse sau transferate înainte de a fi confiscate 

O posibilitate în cazurile în care executarea deciziilor privind acordarea despăgubirilor se 

dovedește a fi problematică este de a oferi compensare prin fondul de stat în suma 

despăgubirilor acordate, iar apoi statul să preia sarcina executării deciziei și ulterior să 

suplinească fondul, minus cheltuielile legate de obținerea executării.  

 

7 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

                                                             
110 Stuart, Dr Eugene. Legislaţia şi politica fiscală – Armonizarea legislaţiei sectoriale la standardele UE în 
Republica Moldova. Disponibil la: 
http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/TAX_EN.pdf  
111 Ibid pag.11 

http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/TAX_EN.pdf
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Concluziile se rețin în așteptarea aprobării proiectului și proiectului de recomandări, după 

care informația prezentată mai sus va fi distilată pentru a obține o concluzie clară.  

 

*PROIECT DE RECOMANDĂRI+ 

 

Recomandări privind colectarea datelor 

1. Integrarea înregistrării statutului oficial de victimă și colectării/publicării datelor privind 

victimele traficului, sau convenirea asupra unui set de categorii de date pentru a fi 

colectate în vederea armonizării informațiilor statistice.  

2. Cererile depuse la Fondul de Susținere Socială a Populației trebuie să conțină trimiteri 

privind victimele identificate ale traficului, potențiale victime identificate prin SNR și alte 

victime identificate ale infracțiunilor violente, pentru a determina în ce măsură victimele 

sunt deja în proces de a obține susținere financiară  

 

Recomandări legislative  

1. Semnarea, ratificarea și stabilirea unui cadru de implementare a Convenției 

Europene privind Despăgubirea Victimelor Infracțiunilor Violente 

2. Semnarea, ratificarea și stabilirea unui cadru de implementare a Convenției 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței în familie 

3. Adoptarea unei decizii de guvern (sau altui act potrivit cazului) pentru a institui un 

fond de stat de compensare a victimelor infracțiunilor violente. Acesta nu trebuie 

neapărat să țină de bugetul central, pentru că el se poate baza exclusiv pe fondurile 

colectate în urma aplicării amenzilor. Decizia trebuie să includă un cadru pentru a 

stabili eligibilitatea, regimul aplicării, termenii de timp, un sistem de evaluare a 

cererilor de despăgubire și achitarea despăgubirilor.   

4. Modificarea Codului de Procedură Penală (articolele 60 și 62) și a altor legi 

relevante pentru a prevedea posibilitatea pentru victimele infracțiunilor violente de a 

recupera prejudiciile suferite, fie din contul infractorilor sau al unui fond de stat de 

despăgubire a victimelor  

5.  Modificarea prevederilor relevante din Codul Penal pentru a introduce amenzi 

care să fie aplicate persoanelor fizice și juridice; să se specifice că amenzile se vor 

utiliza pentru susținerea fondului de despăgubire a victimelor. 

6. Mărirea accizelor la băuturile alcoolice cu 25%, în conformitate cu recomandările 

OMS, cu titlu de „suprataxă în beneficiul victimelor”, și utilizarea majorității 

mijloacelor generate pentru a susține fondul de compensare a victimelor 

infracțiunilor violente.  

 

Recomandări de politici 

1. Înzestrarea SNR cu împuternicirea de a atribui statut oficial de victimă victimelor și 

potențialelor victime ale traficului.  
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2. Să se ofere îndrumare și să se organizeze instruiri pentru a asigura faptul că 

anchetatorii, procurorii și judecătorii iau în serios opiniile specialiștilor și experților, 

în special a psihologilor, în evaluarea proporțiilor prejudiciilor suferite de victimele 

traficului de ființe umane. 

 

Eforturi de sensibilizare și îmbunătățirea accesului la justiție 

1. Asigurarea faptului că toate victimele traficului și altor tipuri de infracțiuni violente 

sunt informate, într-un limbaj ușor de înțeles, privind drepturile lor de a solicita 

compensare, precum și la asistență juridică gratuită care să-i ajute cu acțiunea civilă. 

2. Îmbunătățirea accesului la consiliere juridică gratuită și de calitate pentru toate 

victimele infracțiunilor violente, inclusiv în procesul de solicitare a compensațiilor și 

de obținere a executării unei decizii judecătorești în acest sens.  

7  


