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TRAFICUL DE PERSOANE 
 

 

 Subiectul tezei de doctorat a fost tratat în cinci capitole, însumând circa 209 de pagini. După 

o scurtă introducere, în Capitolul 1 - FENOMENUL SOCIAL AL TRAFICULUI DE PERSOANE 

ŞI REFLECTAREA JURIDICO-PENALĂ A ACESTUIA, Secţiunea I, ne-am ocupat de conceptul 

de trafic de persoane şi de cauzele care determină apariţia şi proliferarea traficului de persoane - 

Secţiunea II.  

Celelalte capitole, cu excepţia ultimului, au tratat fiecare despre infracţiunea de trafic de 

persoane ca obiect de ocrotire a dreptului penal: RETROSPECŢIUNE ISTORICĂ ŞI MODELE 

ALE UNOR LEGISLAŢII PENALE STRĂINE – Capitolul al II-lea, ANALIZA INFRACŢIUNII 

DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN CODUL PENAL ÎN VIGOARE – Capitolul al III-lea şi 

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ  ÎN REPRIMAREA TRAFICULUI DE PERSOANE – 

Capitolul al IV-lea. 

 Ultimul capitol, numărul 5, se referă la CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE 

FERENDA. 

 În acelaşi timp, în cadrul fiecărui capitol menţionat, tratarea problemelor s-a făcut din punct 

de vedere al sistematizării în două secţiuni. 

 Pentru alcătuirea lucrării am folosit o bibliografie română şi străină corespunzătoare, 

completată cu o practică judiciară suficientă naţională şi internaţională, recentă, dar şi mai veche, 

reuşind să prezentăm, într-o formă clară, aspectele principale care interesează infracţiunea de trafic 

de persoane. 
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Introducere 

 

 Trebuie subliniat de la început că lucrarea este străbătută  de o preocupare constantă de a 

analiza infracţiunea de trafic de persoane în lumina relaţiilor sociale, politice, juridice, referindu-ne 

mereu la concepţiile social-politice şi juridice şi la practica penală din ţara noastră şi din străinătate. 

Am fost preocupați în tratarea problemelor de apărare a persoanelor traficului de persoane şi de 

reglementarea penală nouă în această materie, din ţara noastră şi din străinătate.  

 Pornind de la o asemenea premisă, am socotit tema de doctorat nu ca pe o problemă depăşită, 

ci, dimpotrivă, o temă de o deosebită actualitate (a se vedea, în acest sens şi pag. 7, 8 şi 9 din teza de 

doctorat - Actualitatea temei de doctorat), căreia statul nostru îi acordă prioritate în cadrul legii 

penale. De exemplu, examinând art. 210 C. pen. din legea penală, ajungem la concluzia că această 

sarcină se impune, cu atât mai mult cu cât traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru 

siguranţa economică, socială şi politică a statelor. Această afirmaţie conţine, după părerea noastră, 

un pericol real
1
 pentru  începutul secolului al XXI-lea, la nivel naţional şi mondial.  

 În lucrare nu am urmărit doar tratarea aspectelor pur teoretice. Scopurile unui studiu trebuie 

să coincidă totdeauna, mai ales, cu necesităţile de ordin practic ale organelor judiciare. De aceea, am 

comentat şi soluţiile cele mai ilustrative pronunţate în practică, făcând recomandările pe care le-am 

considerat utile organelor chemate să soluţioneze astfel de cauze.  

  Capitolul I intitulat FENOMENUL SOCIAL AL TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI 

REFLECTAREA JURIDICO-PENALĂ A ACESTUIA are ca obiect aspectele teoretice cu privire la 

combaterea traficului de persoane ca obiect de ocrotire al dreptului penal.  

 Astfel, în prima secţiune ne-am referit la  actualitatea, importanţa şi justificarea infracţiunii 

de trafic de persoane.  

 Sub acest aspect, arătăm că legiuitorul penalist confruntat cu acest fenomen, a fost pus în faţa 

necesităţii de a incrimina şi sancţiona aceste manifestări infracţionale complexe şi de a elabora 

instrumente legale adecvate, respectând principiile fundamentale ale dreptului penal, proprii statului 

de drept. În acelaşi timp, se constituie o armă eficientă în lupta pentru prevenirea şi combaterea unor 

asemenea fapte antisociale. 

Încadrarea faptei de trafic de persoane nu este atât de simplă cât s-ar părea la prima vedere şi 

aceasta a fost supusă schimbărilor  pe care concepţiile variabile le-au impus atât infracţiunii în speţă, 

                                                           
1
A se vedea Vintilă Dongoroz, Tratat, 1939, p. 35. 
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cât şi clasei generale de infracţiune denumită azi traficul de persoane. Ni se pare util de amintit că un 

text de lege implică o desăvârșită adaptare la realităţi şi, deci, o perfectă cunoaştere a acestuia.   

În continuare am arătat că legiuitorul penalist trebuie să ţină seama de realitatea fenomenului  

traficului de persoane, fiindcă reacţiunea represivă nu este decât una din modalităţile luptei contra 

acestei infracţiuni şi, ca atare, o adaptare a legii penale, în mijloacele, funcţia şi finalitatea sa, la  

datele reale ale fenomenului traficului de persoane, și se impune ca un imperativ categoric. De aici, 

rezultă importanţa şi justificarea temei de doctorat. De exemplu, asupra acestui pericol atrage atenţia 

Organizaţia Internaţională a Muncii, arătând că numărul persoanelor traficate anual se ridică la circa 

2,5 milioane, majoritatea fiind femei şi copii. Este de menţionat faptul că circa 500.000 dintre ei 

sunt din Europa.  

Din această perspectivă, s-ar putea susţine că numărul grupărilor şi organizaţiilor 

internaţionale criminale este în continuă creştere, structurate în ideea înfăptuirii unor activităţi 

ilegale conspirate, având drept scop principal obţinerea de profituri la cote ridicate şi îmbogăţirea 

considerabilă. Arătăm, sub acest aspect, că formele de manifestare ale grupărilor de crimă 

organizată sunt diversificate de la zi la zi, implicând: folosirea violenţei, şantajul, munca forţată, 

traficul de droguri, jocurile de noroc, camătă, răpirea de persoane, prostituţia, contrafacerea şi 

plasarea mijloacelor de plată false, contrabanda, evaziunea fiscală, coruperea oficialităţilor publice 

şi au un caracter secret şi bine organizat
2
. 

De asemenea, şi alţi autori
3
 au constatat faptul că, până în prezent, asociaţiile criminale 

deveniseră tot mai bine organizate, acţionând pe arii extinse, însă represiunea penală întâmpina mari 

dificultăţi datorate diversităţii legislative şi ritmului lent de acţiune a organelor de poliţie şi judiciare 

obligate să respecte limitele teritoriale naţionale şi sistemele de organizare a represiunii specifice 

fiecărui stat. 

În aceste condiţii, constatăm că majoritatea victimelor exploatate sexual sunt femei. S-a 

susţinut în literatura de specialitate că mediul de locuire se transformă într-un factor de 

vulnerabilitate (mediul rural a fost principala sursă furnizoare de victime ale traficului în scopul 

exploatării prin muncă forţată şi cerşetorie, în proporţie de 60% din mediul rural) pe de o parte, iar 

                                                           
 

2
 George Antoniu, Activitatea normativă penală a Uniunii Europene (I), în ”R.D.P.”, nr. 1/2007, p. 

9. 

 
3
Ibidem. 
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pe de altă parte nivelul de educare (în ultima perioada 42% au cel mult 8 clase, mai mult de un sfert 

din totalul victimelor fiind fără studii sau cu studii elementare). 

Pe lângă acestea, remarcăm că o altă categorie vulnerabilă sunt şi copiii. De pildă, copiii din 

familii cu venituri de subzistenţă, cu nivel de şcolarizare minim, victime ale violenţei domestice, 

neglijaţi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, etc. Faţă de cele arătate, desprindem 

concluzia că, de regulă, victime ale traficului de persoane sunt copiii, femeile, persoanele cu 

dizabilităţi sau alte grupuri vulnerabile, care au fost vândute şi exploatate în diverse ţări (fostele 

state iugoslave, ţări vestice, dar şi asiatice). 

Sub acest aspect, putem afirma că, atât Legea fundamentală a României, cât şi Convenţia 

Naţiunilor Unite, prevăd drepturile esenţiale ale copilului. Aşa de pildă: dreptul la viaţă, dreptul de a 

nu fi supus pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, protecţia împotriva muncii forţate 

sau sclaviei, respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la protecţia împotriva oricărui pericol, 

dreptul la instruire
4
 etc. 

În prezent,  sarcina este de preveni şi, apoi, a reduce fenomenul infracţional în ţară. Împotriva 

acestor infractori trebuie dusă o luptă hotărâtă, împotriva lor trebuie aplicate fără rezerve şi cu toată 

severitatea legii măsurile de constrângere și pedepsele necesare. În aceasta constă una dintre cele 

mai importante sarcini ale organelor judiciare. 

În urma celor arătate până aici, rezultă neîndoielnic că traficul de persoane este, nu numai 

una dintre cele mai profitabile activităţi ale criminalităţii organizate din Europa, reprezentând o 

crimă gravă, dar şi un abuz faţă de drepturile omului, de multe ori săvârşit împotriva unora dintre cei 

mai vulnerabili indivizi, şi anume copiii, după cum am arătat mai sus. 

La cele afirmate în cele ce precedă, se adaugă un motiv în plus. De exemplu, traficanţii de 

persoane nu îşi aleg la voia întâmplării victimele. Aşa cum observăm, în practică, aceștia au 

transformat cumpărarea, vânzarea şi exploatarea oamenilor într-o profesie de excelenţă. S-a afirmat 

că au reguli nescrise, dar foarte explicite şi eficiente, metode atent elaborate pentru recrutarea, 

transportul şi exploatarea victimelor. 

Tot astfel, observăm că traficul de fiinţe umane nu se limitează numai la exploatare forţată, 

atunci când victimele nu au libertatea de a alege ce să muncească, cât să muncească şi nu sunt plătite 

pentru munca lor. În majoritatea cazurilor, statistic vorbind, victimele sunt ţinute şi abuzate în 

condiţii care generează consecinţe grave asupra sănătăţii lor reproductive şi mentale, cu atât mai 

mult cu cât nici nu au acces la asistenţă medicală. Este adevărat că în practică traficanţii folosesc 

                                                           
 

4
 Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituţia României, Editura Hamangiu, 2015, p. 49, 227. 
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tactici manipulative şi metode de control extrem de brutale faţă de victime - abuz sexual, bătăi, 

intimidări şi ameninţări directe sau orientate către familiile victimelor, înfometare, exploatare până 

la epuizare, izolarea victimelor şi permanenta amăgire a acestora cu promisiuni de plată şi lăsare în 

libertate pentru a le forţa să se supună ordinelor şi cerinţelor lor
5
.  

Îndreptându-ne atenţia în această direcţie, ni se pare că dreptul penal s-a situat într-o anumită 

măsură în urma realităţii. Ocupându-se, în principal, de incriminarea faptelor individuale, legislaţia 

ca şi teoria penală s-au preocupat mai puţin de faptele criminale săvârşite de asociaţiile criminale, 

problematică socotită ca o chestiune marginală şi care nu ar ridica aspecte teoretice şi practice 

specifice. 

Viaţa a infirmat această concluzie, traficul de persoane, adică manifestările de încălcare a 

legii penale săvârşite în forme şi modalităţi specifice de asociaţiile criminale căpătând o extindere şi 

o diversificare deosebită în ultimii ani. Mai mult, ni se pare că aceasta a devenit o trăsătură 

caracteristică a vieţii actuale. 

Ultima parte a secţiunii I este rezervată metodologiei cercetării asupra fenomenului traficului 

de persoane şi structurei tezei de doctorat. În acest sens, folosim două căi: mai întâi am cercetat, în 

ansamblul actelor normative modificatoare sau în unele dintre acestea, care sunt problemele 

esenţiale pe care le implică sau le ridică infracţiunea de trafic de persoane şi am ales dintre acestea 

pe acelea a căror examinare, aprofundare şi rezolvare, ar putea să ducă la soluţii de natură să ajute la 

rezolvarea tuturor problemelor care s-ar ridica în cadrul materiei asupra căreia ne aplecăm. Apoi, am 

folosit mai multe metode de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice, printre care se numără metoda 

istorică pentru examinarea evoluţiei jurisprudenţiale şi a unor elemente definitorii pentru actul de 

cercetare; metoda logică pentru a sintetiza părerile exprimate în doctrina penală şi  metoda critic 

comparativă pentru a evidenţia soluţiile pronunţate de instanţele de judecată. 

În a doua secţiune, ne-am referit asupra dificultăţii definirii noţiunii de trafic de persoane şi a 

cauzelor care determină apariţia şi proliferarea traficului de persoane, în condiţiile actuale.  

În accepţiunea largă şi curentă, victima traficului de persoane este o persoană trecută peste 

graniţă sau transportată în interiorul statului pentru a fi adusă în stare de sclavie sau servitute. De 

aici se poate afirma că traficul de persoane cuprinde: recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea 

sau primirea de persoane; ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrângere care nu 

implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea; exploatarea, în special pentru munca forţată în 

                                                           
 

5
Ibidem. 
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construcţii, agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de 

exploatare sexuală. 

 Confruntat cu acest fenomen, legiuitorul nostru penalist a fost pus în faţa necesităţii de a 

incrimina şi sancţiona într-un mod nou aceste manifestări infracţionale complexe şi de a elabora un 

instrument legal adecvat care, respectând principiile fundamentale ale dreptului penal proprii 

statului de drept, să constituie, totodată, o armă eficientă în lupta pentru prevenirea şi combaterea 

unor asemenea fapte antisociale
6
.  

De asemenea, traficul de persoane este considerat o formă particulară de manifestare a 

crimei organizate şi constă, în esenţă, în comerţul ilicit cu oameni. 

Într-o altă opinie, fenomen complex, traficul de persoane vizează exploatarea fiinţelor umane 

în diferite scopuri (munca forţată, exploatare sexuală, căsătorii forţate) şi este abordat global, 

nediferenţiat după domeniul de exploatare. 

În aceeaşi manieră, se susţine că traficul de persoane este considerat o formă particulară de 

manifestare a crimei organizate şi constă, în esenţă, în comerţul ilicit cu oameni. 

 În literatura de specialitate
7
, remarcăm că, de regulă, traficul de persoane presupune un 

fenomen transfrontalier, dar, după cum se poate observa din definiţie, trecerea graniţei nu mai este o 

condiţie pentru clasificarea acestei infracţiuni drept „trafic”. Sub aspectul naţional, traficul de 

persoane a devenit la fel de mare ca şi cel extern, necesitând o abordare unitară. 

Aşa cum se observă, în general, traficul de persoane este perceput ca pe un fenomen 

transfrontalier, dar după cum se poate observa din definiţie, trecerea graniţei nu mai este o condiţie 

pentru clasificarea  acestei  infracţiuni  drept  „trafic”
8
.  

Amploarea fără precedent în Europa a activităţilor referitoare la traficul de persoane, în 

scopul exploatării sexuale, care deseori sunt legate de crima organizată, a luat naştere datorită 

faptului că aceste practici lucrative permit organizaţiilor criminale să finanţeze şi să extindă şi alte 

                                                           
6
 George Antoniu, Tratat de drept penal, vol. I. Introducere în dreptul penal. Aplicarea legii 

penale, Bucureşti, 2015, p. 28.  

 
7
Gheorghe Alecu, Consideraţii de ordin teoretic, juridic şi criminalistic privind combaterea 

terorismului şi criminalităţii organizate, Simpozion internaţional, „Contribuţia criminalisticii la 

investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 

2007, p. 251. 

 
8
 Ibidem, p.251. 
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activităţi, cum ar fi terorismul, traficul de arme şi muniţii, droguri şi spălarea banilor
9
. 

Este de menţionat că, odată cu prilejul dezbaterilor la Palermo, s-a prevăzut în Convenţia de 

la Palermo, definiţia traficului de persoane din 13 decembrie 2000. Redăm din Convenţie: a) 

Traficul de persoane reprezintă recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea 

unei persoane, prin ameninţare sau prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin 

răpire, escrocare, înşelăciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei situaţii vulnerabile, prin 

darea ori primirea de bani sau foloase, pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are 

control asupra alteia, în scopul exploatării. Prin exploatare se înţelege prostituţia sau alte forme de 

exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile similare, servitutea sau 

prelevarea de organe; b) Consimţământul unei victime a traficului de persoane pentru exploatare 

intenţionată, în sensul menţionat în paragraful a) este irelevant, dacă au fost folosite oricare dintre 

procedeele arătate mai sus; c) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui 

copil în scopul exploatării vor fi considerate trafic de persoane chiar dacă acestea nu implică 

niciunul dintre procedeele prevăzute de paragraful a). 

Observăm că România a ratificat Convenţia de la Palermo (4 decembrie 2002) împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi Protocolul adiţional pentru prevenirea, 

combaterea şi pedepsirea traficului de persoane, în special de femei şi copii.  

Asemănătoare este şi definiţia dată în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane. Tot în aceeaşi lege se definea traficul de minori ca fiind: „recrutarea, 

transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia”.  

Într-o altă opinie
10

, traficul de persoane presupune o formă de sclavie, strâns legată de alte 

segmente ale criminalității organizate (traficul de droguri, traficul de armament, spălarea de bani 

ș.a.), care a atins cote alarmante la nivel mondial. 

Din definiţia traficului de persoane, rezultă şi formele infracţiunii de trafic de persoane, în 

raport de caracteristicile persoanelor traficate şi traficante, de scopul urmărit şi interesul vizat, de 

natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaţiile sociale, dar şi de specificul valorilor sociale 

lezate (drepturile omului). 

Observăm însă că, faţă de Protocolul adiţional la Convenţia O.N.U. împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate, Convenţia are o sferă mai largă de aplicabilitate prin includerea tuturor 

                                                           
9
Ibidem, p. 252. 

 
10

 P. Blanda, Traficul de fiinte umane, Târgoviște, Editura Pildner & Pildner, 2003, p. 21-22.  
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formelor de trafic de persoane. În Protocol, traficul este în mod necesar legat de criminalitatea 

organizată, măsurile impuse implicând pe cele legate de frontiere, în timp ce Convenţia de la 

Varşovia dă caracter de trafic şi operaţiunilor interne, dar şi acţiunilor individuale (de pildă, 

recrutarea de persoane prin oferte de căsătorie). Convenţia face o listă non-exhaustivă a tipurilor de 

exploatare, incluzând, de pildă, modalităţi de muncă în gospodărie. 

Acţiuni de mare interes a desfăşurat şi A.P.C.E. pentru fenomenul traficului de persoane, 

acesta făcând obiectul raportului „Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa”
11

, care constată 

legătura directă între prostituţie şi traficul de persoane.  

 Remarcăm că se recomandă statelor membre să aibă în vedere incriminarea cumpărării de 

servicii sexuale, instrumentul cel mai eficient pentru prevenirea şi lupta împotriva traficului. Apoi, 

cere statelor membre în care prostituţia este reglementată să acorde atenţie sporită măsurilor de 

combatere a traficului de persoane, care se manifestă intens, indiferent de sistemul juridic aplicabil 

prostituţiei. 

 Cu toate acestea, organizaţia europeană nu dă dovadă de suficientă consecvenţă în abordarea 

realităţilor traficului de persoane în Europa şi se mulţumeşte să recomande soluţii parţiale în loc de 

unele globale care să aibă drept urmare reducerea traficului de persoane.  

Toate aceste documente internaţionale/europene conţin norme de substanţă împotriva 

traficului de persoane, dar evită, de exemplu, să se ocupe şi de prostituţia netraficată, care, atâta 

vreme cât este consensuală, iese din sfera sa de interes.  

Carta Uniunii privind drepturile fundamentale
12

 consacră, de asemenea: inviolabilitatea 

persoanei umane, dreptul la viaţă, interzicerea pedepsei capitale, dreptul la integritatea persoanei, 

interzicerea torturii şi a tratamentelor degradante, interzicerea sclaviei, a muncii forţate sau 

obligatorii, interzicerea traficului de fiinţe umane
13

. La rândul său, jurisprudenţa C.E.D.O. a 

contribuit la impunerea şi uniformizarea unui drept convenţional al drepturilor omului comun 

ordinilor juridice ale ţărilor membre ale Consiliului Europei
14

.  

                                                           
 

11
 Doc. 13446/ 20 martie 2014. 

12
  Liviu Ispas, D. Pane, Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2019, p. 23. 

 
13

 Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a VI-a, Editura Universul Juridic, 2016, p.80. 

 
14

 Mircea Duţu în Dreptul: între ipostaze teoretice şi avatarurile mondializării, Editura Academiei 

Române și Universul Juridic, București, 2014, p. 258-259. 
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În acelaşi timp, constatăm că s-a propus la o conferinţă pentru elaborarea unei directive 

europene împotriva traficului de persoane, o noua acţiune în domeniul luptei contra traficului de 

femei.
15

  În acest sens,  Decizia-cadru a Consiliului
16

 defineşte traficul la art. 1, redăm: „Fiecare stat 

membru ia măsurile necesare pentru a acţiona astfel încât următoarele acţiuni să fie pasibile de 

pedeapsă: racolarea, transportul, transferul, cazarea, primirea ulterioară a unei persoane, inclusiv 

trecerea sau transferul controlului exercitat asupra acesteia: (a) atunci când se face uz de 

constrângere, de forţă sau de ameninţări, inclusiv răpirea, sau (b) atunci când se face uz de 

înşelăciune sau de fraudă sau (c) atunci când există abuz de autoritate sau de o situaţie de 

vulnerabilitate, astfel încât persoana nu are o altă alternativă reală şi acceptabilă decât de a se supune 

acestui abuz sau (d) atunci când se oferă sau se primesc renumeraţii sau avantaje pentru a se obţine 

consimţământul unei persoane care are autoritate asupra alteia, în scopul exploatării muncii sau 

serviciilor acestei persoane, inclusiv sub formă, cel puţin, de prestare de muncă sau de servicii 

forţate sau obligatorii, de sclavie sau de practici similare sclaviei sau de servitute sau în scopul 

exploatării prostituţiei altuia şi a altor forme de exploatare sexuală, inclusiv pentru pornografie”.
 17 

În raport cu decizia citată, rezultă că traficul de persoane este considerat în manieră globală, 

incluzând exploatarea muncii, a serviciilor, în general, şi exploatarea în scopuri sexuale.   

Vulnerabilitatea victimelor traficului de persoane, lipsa de alternativă la prostituţie, 

nerecunoaşterea statutului de victimă a multora dintre femeile traficate, care sunt tratate drept 

prostituate de către autorităţile cu care acestea intră în contact, fac necesară o reglementare unitară 

la nivelul tuturor statelor membre. 

De subliniat însă dificultatea estimărilor corecte, determinată de echivocul lăsat de definirea 

traficului în documentele internaţionale, de marja mare de posibilităţi de interpretare a noţiunilor de 

exploatare, trafic, persoane aflate în dificultate, de posibilitatea redusă de a avea date statistice reale. 

Considerăm de o maximă importanţă schimbarea modului de abordare a acestui tip de trafic, 

precum şi schimbarea modului de abordare penală a fenomenului traficului de persoane în scopul 

exploatării sexuale, pentru a putea avea date reale, care să pună în lumină adevărata dimensiune a 

acestui fenomen.
 

                                                           
 

15
 COM (1998) 726-C5-0123/1999-1999/2125 (COS). 

 
16

 2002/629/J.A.I. a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane, 

publicată în Jurnalul oficial al U.E. seria L 101 din 15 aprilie 2011. 

 
17

 A se vedea și http.eur-lex.europa.eu. 
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Din această perspectivă, se poate observa că traficul de persoane poate fi abordat din mai 

multe perspective, din punct de vedere penal, criminologie etc. 

Faţă de cele arată, considerăm că, la nivel internaţional, traficul de persoane a fost tratat 

pentru prima oară în mod direct şi distinct abia în anul 2000
18

. Până la această dată, traficul de 

persoane a fost abordat prin prisma încălcării drepturilor fundamentale ale omului şi reglementat 

prin prisma fenomenelor conexe acestuia, cum ar fi: sclavia
19

, discriminarea femeilor
20

 şi a 

copiilor
21

, exploatarea sexuală
22

 etc. 

Pe de altă parte, diferenţele ce apar între definiţiile diferitelor state sunt determinate de 

particularităţile de manifestare a acestui fenomen în fiecare stat
23

, de modul în care acesta este 

perceput (ca fiind normal sau nu)
24

 şi de sistemele judiciare ale fiecărui stat
25

. Însă la nivelul 

acestora se regăsesc elementele definitorii ale traficului de persoane stipulate în definiţia O.N.U. 

                                                           
 

18
 Prin Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 

femeilor şi copiilor, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 noiembrie 2000. 

 
19

 Convenţia suplimentară cu privire la abolirea sclaviei a traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi 

practicilor analoge sclaviei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 7 septembrie 1956. 

 
20

 Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de 

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 18 decembrie 1979. 

 
21

 Convenţia privind drepturile copiilor, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 

noiembrie 1989. 

 
22

 Convenţia pentru suprimarea traficului de persoane şi a exploatării și prostituării altora, 

adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949. 

 
23

 Spre exemplu, în Olanda, întrucât prostituţia este legalizată, există dificultăţi în dovedirea 

traficului de persoane sub forma exploatării sexuale prin prostituţie. 

 
24

 Spre exemplu, în Coreea de Nord nu există legi anti-trafic, mulţi coreeni fiind trimişi să 

muncească în Rusia, în condiţii de muncă forţată şi exploatare, în scopul de a fi achitate datoriile 

guvernului Coreei de Nord către Moscova. La nivel oficial nu se recunoaşte faptul că traficul de persoane 

reprezintă o problemă, guvernul profitând de pe urma muncii forţate a victimelor traficate. 

 
25

 Spre exemplu, în Spania traficul de persoane sub forma exploatării sexuale prin prostituţie este 

considerat contravenţie. 
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Prin urmare, ni se pare că elementul caracteristic al traficului de persoane constă în 

exploatarea fiinţei umane, exploatare ce poate fi de natură sexuală sau nu. Este de altfel trăsătura 

comună a unei sfere largi de fenomene, precum obligarea fiinţelor umane la prostituţie, cerşetorie 

sau muncă forţată, organizarea unor grupuri infracţionale formate din minori etc., scopul fiind acela 

al câştigului material
26

. 

Tot în această secţiune, din acest capitol, a fost rezervată exclusiv tratării cauzelor care 

determină apariţia şi proliferarea traficului de persoane. Aceste aspecte au avut în vedere cauzele 

mai frecvente şi esenţiale, care au fost cunoscute traficului de persoane fie direct sau fie indirect. 

Capitolul al II-lea al lucrării intitulat RETROSPECŢIUNE ISTORICĂ ŞI MODELE ALE 

UNOR LEGISLAŢII PENALE STRĂINE, este consacrat, aşa cum se poate observa din tabla de 

materie, referinţelor istorice privind infracţiunea de trafic de persoane, (secțiunea a I-a) în dreptul 

nostru penal, evidenţiind dinamica acestei fapte penale.  

Sub acest aspect, am arătat că, în cursul istoriei sale, apariţia, evoluţia (perfecţionarea) 

incriminării a constituit obiectul unor controverse care în evolul mediu, sfârşesc prin a fi învăluite de 

dreptul canonic atotstăpânitor în aureola garanţiei sale divine dispute ca şi atunci, şi mai înainte şi 

ulterior, îşi trag izvorul  din două valori sociale fundamentale, anume proprietatea şi libertatea
27

.  

După cum se ştie, până la apariţia normelor speciale în materia traficului de persoane, la care 

ne vom referi, activităţile infracţionale aflate în legătură cu traficarea şi exploatarea persoanelor de 

altfel, lacunar reglementate în Codul penal, sfera acestor acţiuni ilicite era mică. 

Abia mai tarziu, în perioada feudalismului, creștinismul a exercitat o influenţă considerabilă 

asupra traficului de persoane. Biserica, cu referire specială la cea catolică, a ripostat constant şi 

energic împotriva traficului de persoane. 

Ar fi poate de menţionat şi alte culegeri de norme penale (reforme) care vor sta la baza 

codificării penale de mai târziu. De exemplu, în Ţările Române apar cele două mari pravile 

(„coduri”) [Cartea pentru învăţătură (1646) a lui Vasile Lupu şi Îndreptarea legii (1652) a lui Matei 

Basarab, ambele conţinând o originală adaptare a dreptului romano-bizantin la realităţile vieţii 

româneşti], precum şi alte pravile (Manualul juridic a lui Andronachi Donici; Pravilniceasca 

Condică a lui Alexandru Ipsilanti (1774-1782); Legiuirea Caragea Vodă; Condica criminalicească 

                                                           
 

26
 http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_565.pdf. 

27
 Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituţia României, Editura Hamangiu, 2015, p. 95, 185. 

http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_565.pdf
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adoptată în timpul domnitorului Ioniţă Sandu Sturza (1826); Condica criminală a domnitorului 

Barbu Ştirbei
28

). 

Sub acest aspect, în doctrină au fost însă exprimate şi alte opinii, în sensul că practic 

legislaţia română din acea perioadă conţinea foarte puţine dispoziţii ce făceau referire la egalitatea 

cetăţenilor în faţa legii sau despre incriminarea traficului de persoane. 

Ulterior, în Codul lui Calimach
29

 este consacrată, numai parţial, una din ideile înaintate ale 

timpului - condamnarea robiei (art. 27)
30

 -, considerată „împotriva firescului drit al omului”.  

 În al doilea rând, nu este greu să observăm că Legiuirea lui Caragea menţine inegalităţile de 

clasă şi de condiţie socială (slobozi, robi, dezrobiţi), situaţia inferioară a femeii, deosebirea dintre 

creştini şi necreştini, diferenţieri în aplicarea pedepselor după cum cineva este bogat sau sărac etc.
 

 După actul Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859) a apărut ca o necesitate 

imperioasă elaborarea unei legislaţii penale unitare. De aici, remarcăm că dispoziţiile Codului penal 

au accentuat necesitatea protejării bunelor moravuri. Astfel, art. 263 sancţiona orice „atentatu în 

contra pudorei îndeplinitu sau cercam, fără violenţă, asupra personei unui copilu de secsu bărbătescu 

sau femeescu de vîrstă mai micu de patru-spre-dece ani”
31

. De aceeaşi factură este şi art. 267 care 

prevedea: „Ori cine va fi atentatu la bunele moravuri aţitându, favorindu sau înlesnindu obicinuitu 

desfrenarea sau corupţiunea tineriloru de ambe secsele mai mici de doue-deci şi unu ani, se va 

pedepsi”. 

                                                           
28

 George Antoniu, Tratat de drept penal, vol. I. Introducere în dreptul penal. Aplicarea legii 

penale, p. 17 şi urm.  

 
29

 A. Rădulescu, A. Costişi, V. Grecu, V. Gaftoescu, C. Tegăneanu, V. R. Gheorghe, A. Sava, E. 

Herovanu, Codul lui Calimach, Ediţie critică, Editura Academiei Române. 

 
30

Ibidem, p. 73.  

 
31

V. I. Tanovicenu, Tratat de drept și procedură penală, Vol. II, Editura Curierul judiciar, 

București, 1924, p.258. 
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 Mai remarcăm şi faptul că, o primă protecţie specială care face referire la traficul de minori o 

realizează articolele 280
32

, 281 şi 283 care reglementează răpirea de minori. Astfel, art. 283 prevede 

că: ”Acela care prin amăgire sau prin violinţă răpesce o personă mai mică de şese-spre-dece ani spre 

a o întrebuinţa ca să cerşetorescă, sau a o deprinde la desfrenare ori la alte sfirşituri spre împărtăşi 

folosu, se va pedepsi cu redusiune”. Apoi, articolul 281 – ”Acela care prin viclenia sau prin violinţă 

va răpi o persoană mai mică de şese-spre-dece ani, se va pedepsi cu maximul închisorii”. Pedeapsa 

era foarte aspră (respectiv maximul închisorii) denotă voinţa legiuitorului de la acea dată de a 

asigura o protecţie deosebită victimelor acestui gen de infracţiune
33

. 

După înfăptuirea României Mari, a apărut necesară elaborarea unei legislaţii penale unitare 

în raport cu întregirea ţării. De aici observăm că legea penală din 1937 (în continuare C. pen. din 

1937 sau legea penală din 1937) este întocmită, în cea mai mare parte, sub influenţa şcolii penale 

neoclasice. S-a dat o deosebită atenţie moralităţii publice, bunelor moravuri, sancţionând orice act 

de corupţiune
34

. 

 Ar mai fi poate de amintit că în Titlul al XI-lea ce era dedicat infracţiunilor contra pudoarei 

şi a bunelor moravuri, sunt cuprinse dispoziţii ce incriminează proxenetismul şi traficul de persoane 

(art. 436-440). 

Codul penal de la 1936 prevedea, alături de delictul de proxenetism în formă obişnuită (art. 

436) şi în formă gravă (art. 437), delictul de trafic de femei având caracter internaţional, în forma tip 

şi în forma agravată (art. 439). O serie de acte preparatorii efectuate în vederea săvârşirii infracţiunii 

de trafic de femei erau sancţionate la fel ca tentativa (art. 440). 

Se ştie că la 1 ianuarie 1969 a intrat în vigoare un alt Cod penal, elaborat de specialişti 

reputaţi, sub conducerea profesorului Vintilă Dongoroz. 

                                                           
32

 Art. 280, Codul penal din 1864 – „Veri care prin viclenia sau violenţă va răpi sau va face a se 

răpi minori sau va îndupleca, ori va ascunde, sau va strămuta, sau va face a se ascunde sau ase strămuta 

din loculu unde era aşedați de către acei sub a câroru autoritate sau direcţiune era supuşi or, încredinţau, 

se va pedepsi cu inchisore de la unu anu pînă la doui ani”. 

33
 C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Editura Universul Juridic, 

București, 2014, p. 45. 

 
34

V. Pop, în prefaţa de la Codul Carol al II-lea, adnotat de C.G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj şi colab. 
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 Dispoziţiile din cod erau mult mai simple şi mai clare, ele cuprinzând toate formele de 

proxenetism şi de trafic de femei prevăzute în codul penal anterior, Titlul al XI-lea „Infracţiuni 

contra pudorii şi a bunelor moravuri” (art. 436, 437 şi 439). 

 Ulterior, fapta  de trafic de persoane şi infracţiunile în legătură cu traficul de persoane erau 

incriminate în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 

modificată si completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 143 din 24.10.2002, prin intrarea în vigoare a 

Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
35

. 

Un alt act normativ în această materie este Regulamentul de aplicare a Legii nr. 678/2001 

adoptat prin H.G. nr. 299/2003
36

, act normativ destinat să clarifice rolul şi atribuţiile pe care 

instituţiile le-au primit prin actele normative anterioare. 

În prezent, legea penală reglementează în Capitolul al VII-lea - Traficul şi exploatarea 

persoanelor vulnerabile, respectiv sclavia (art. 209), traficul de persoane (art. 210), traficul de 

minori (art. 211), şi supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 212), proxenetismul, (art. 

213), exploatarea cerşetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215), 

folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216). Capitolul se finalizează cu art. 217 prin 

care se sancţionează şi tentativa pentru faptele prevăzute la art. 209-211. 

Sub acest aspect, observăm că aceste articole au fost frecvent modificate, indicând 

perseverenţa legiuitorului de a legifera în materie în cele mai bune condiţii.  

În secţiunea a II-a am menţionat unele modele normative actuale privind tratamentul penal 

al traficului de persoane. În raport de unele legislaţii penale străine (codul penal francez, codul 

penal, american, codul penal spaniol, codul penal italian etc.) ni se pare că, deşi modelul românesc 

se ridică la nivelul  reglementările internaţionale, totuşi legislaţie viitoare, trebuie să cuprindă  un 

sistem de norme represive, specifice reprimării asocierilor de tipul traficului de persoane pentru 

societatea de astăzi. 

                                                           
 

35
Legea 169 din 10 aprilie 2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de 

procedură penală și a unor legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale, 

publicată în M. Of., nr. 261 din 18 aprilie 2002. 

36
 H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 

678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în M. Of. nr. 206 din 31 martie 

2003. 
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Capitolul al III-lea intitulat ANALIZA INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN 

CODUL PENAL ROMÂN este consacrat analizei infracţiunii de trafic de persoane.  

Plecând de la ideea că legea penală este ultimul mijloc de ocrotire a persoanei, am subliniat 

faptul că  dreptul penal prin normele sale îndeplineşte permanent o dublă acţiune de prevenire a 

infracţiunilor prin incriminarea faptelor socialmente periculoase şi prin aplicarea sancţiunilor 

respective în cazurile când se comit infracţiuni. În acest fel am arătat că dreptul nostru penal 

constituie un instrument important şi eficace întrucât, cu ajutorul normelor sale, se combat faptele 

care lezează persoana, incidenţa sa având un caracter ajutător, adică subsidiar după părerea noastră.  

Raţiunea pentru care au fost incriminate astfel de fapte sunt prea evidente. Astfel, legiuitorul 

Codului penal a inclus printre infracţiunile contra persoanei un capitol distinct (capitolul al VII-lea) 

consacrat incriminării faptelor de trafic şi de exploatare a persoanelor vulnerabile.  

Sub acest aspect, nu este greu de observat că, în literatura  de specialitate, s-a susţinut că un 

asemenea capitol distinct s-ar justifica dacă ar cuprinde numai incriminările privitoare la traficul de 

persoane (art. 210
37

) şi traficul de minori (art. 211) precum şi fapta de folosire a serviciilor unei 

persoane exploatate (art. 216) din necesitatea de a concentra în codul penal unele incriminări mai 

importante din legea specială nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
38

.  

Asadar, de aici, observăm că incriminarea analizată nu are corespondent în Codul penal 

anterior, însă, cu unele modificări, avea corespondent în incriminarea din alin. (1) al art. 12
39

 din 

                                                           
37

 Astfel, aliniatul 1 al articolului 210 din C. pen. definește "traficul de persoane: Recrutarea, 

transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită: 

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea de a se 

apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin oferirea, 

darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are 

autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării 

unor drepturi". 

38
 Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială, Noul Cod penal, Ediţia 2, Editura C. H. Beck, 

Bucureşti, 2015, p. 135. 

 
39

Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori 

primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori 

înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi 
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Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, incriminare abrogată 

prin art. 94 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012
40

. 

În aceste condiţii, în doctrina penală română
41

 s-au exprimat unele rezerve, asupra necesităţii 

ca în acest capitol să fie cuprinse şi infracţiunile de sclavie, supunere la muncă forţată sau 

obligatorie, care prin obiectul lor juridic special principal, aparţin infracţiunilor contra libertăţii 

persoanei. 

 Pe lângă această situaţie, nu ni se pare justificată nici cuprinderea în acest capitol a 

infracţiunii de proxenetism şi cerşetorie, sub formele: exploatarea cerşetoriei (art. 214) şi folosirea 

unui minor în scop de cerşetorie (art. 215) care ar fi mai bine sistematizate într-un capitol distinct 

privind faptele care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială aşa cum era prevăzut în codul 

penal anterior. 

Cu privire la conţinutul infracţiunii sunt expuse condiţiile necesare pentru realizarea situaţiei  

premisă.  

Asupra obiectului infracţiunii de trafic de persoane acesta îl constituie relaţiile sociale a căror 

existenţă sunt condiţionate de ocrotirea libertăţii individuale împotriva actelor de traficare de 

persoane
42

. Nu se are în vedere libertatea persoanei sub un anumit aspect, cum ar fi libertatea 

morală, libertatea de mişcare etc., ci libertatea persoanei, în sens larg, care înglobează toate 

drepturile unui individ
43

 .   

                                                                                                                                                                                                  
exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea 

consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 

Aliniatul 2 al articolului 210 din C. pen. prevede că traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul 

atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani (varianta agravată).  De asemenea, consimţământul 

persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. 

 
40

 Publicată în M. Of., nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 

41
 George Antoniu, Toader Tudorel şi colab., Tratat de drept penal, vol. III, op.cit., p. 19-20. 

42
Alexandru Boroi, Drept penal, Partea specială. Conform Noului Cod penal, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2019, p.110. 

43
 Ibidem. 
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Obiectul juridic secundar al acestei infracţiuni constă în relaţiile sociale referitoare la viaţa, 

demnitatea, onoarea, siguranţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei.  

Referindu-ne la obiectul material al acţiunilor ilicite care intră în sfera traficului de persoane, 

poate fi, de asemenea, extrem de vast.  

Cu privire la obiectul material al infracţiunii de trafic de persoane (unii autori denumesc obiectul 

material corpus criminis sau corpus delicti), în doctrină s-au exprimat păreri diferite
44

.  

Astfel, s-a susţinut că, de regulă, infracţiunea de trafic de persoane nu are obiect material
45

, însă 

în situaţia în care infracţiunea este comisă prin violenţă sau alte forme de constrângere, obiectul 

material al acesteia este constituit din corpul persoanei traficate
46

, fiinţa aflată în stare de  traficare, 

redusă la nivelul unui obiect material şi asupra căruia acţionează făptuitorul. Nu are relevanţă dacă 

este vorba de corpul unui adult, unui tânăr, bătrân ori al unei persoane de sex masculin sau feminin. 

În doctrina
47

 mai nouă (mai ales germană) se evită noţiunea de obiect material deoarece 

analiza infracţiunii de trafic de persoane relevă că uneori acţiunea (inacţiunea) incriminată poate să 

se îndrepte nu numai asupra unui bun material, ci şi asupra unui obiect nematerial, iar urmarea 

imediată să rezulte într-o anumită transformare produsă obiectului material sau nematerial. 

Un asemenea rezultat se poate produce numai asupra formelor concrete de manifestare a 

obiectului juridic
48

. 

Prin urmare, obiect material al infracţiunii poate fi corpul persoanei, dar poate fi şi un obiect, 

nematerial, asupra căruia este îndreptată în mod nemijlocit acţiunea incriminată şi care suportă 

transformările urmărite de subiect. Un astfel de obiect este, de pildă, folosirea unui minor în scop de 

cerşetorie. 

Analizând subiecţii infracţiunii, am arătat că cel activ poate fi orice persoană, întrucât este 

necalificat de texte, inclusiv persoana juridică
49

 a cărei răspundere penală este antrenată în 

conformitate cu dispoziţiile Codului penal.  
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 Mihail Udroiu, op. cit., p. 136; Constantin Duvac, Norel Neagu, Nicolae Gamenţ, Vasile 

Băiculescu, op. cit., p. 317. 
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 Ilie Pascu, Petre Buneci, Drept Penal. Partea specială. vol. I, Editura Hamangiu, 2017, p.128. 
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 I. Lascu, op.cit., p. 65. 
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În varianta agravantă (alin. 2 al art. 210 C. pen.) în care subiectul activ nemijlocit este un 

funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se va reţine varianta agravată a 

infracţiunii. De aici, ne-am întrebat ce se înţelege prin noţiunea de funcţionar public din punctul de 

vedere al dreptului penal, şi în ce condiţii o persoană dobândeşte această calitate devenind subiect 

activ al infracţiunii de trafic de persoane?   

După cum se ştie, membrii comisiei de elaborare a Codului penal care a intrat în vigoare la 1 

februarie 2014
50

 s-au situat, pe o poziţie diferită faţă de codul penal anterior, definind în art. 175 

funcţionarul public, astfel: „Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu 

permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, când: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, 

stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau 

judecătoreşti; b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; şi c) 

exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator 

economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de 

realizarea obiectului de activitate al acesteia.” 

În alin. 2 este considerată funcţionar public, în sensul legii penale (adică prin asimilare) şi 

persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice 

sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului 

serviciu public, chiar dacă aceasta nu este plătită din fondurile publice, ci private. 

Aşa cum se observă, art. 175 din legea penală nouă nu mai defineşte pe lângă noţiunea de 

funcţionar public şi pe aceea de „funcţionar” într-un text distinct aşa cum prevedea codul anterior, 

limitându-se să definească pe larg noţiunea de funcţionar public (art. 175 al. 1), precum şi conceptul 

de funcţionar public „de fapt” sau prin asimilare
51

 (art. 175 al. 2). 

                                                                                                                                                                                                  
49

 În acelaşi sens F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura 

Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 88-90 ;  R. Card, Introduction to Criminal Law, Londra, Edinburgh, 1988, p.79. 

50
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,  publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, 

nr. 510 din 24 iulie 2009. 

51
 Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Crişu-Ciocântă, Mihai Dunea, Ruxandra 

Răducan, Sebastian Răduleţ, Noul cod penal. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2014, p. 298. 
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Observăm că Legea penală în vigoare dă o semnificaţie mai largă noţiunii de funcţionar 

public decât C. pen. anterior
52

, cuprizând sub această denumire şi persoana care exercită un serviciu 

de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului 

ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, chiar dacă aceasta 

nu este plătită din fondurile publice, ci private. 

Totodată, în doctrina penală
53

 s-a subliniat că noţiunea de funcţionar din dreptul 

administrativ are o sfera mai restrânsă datorită caracterului relaţiilor sociale apărate prin 

incriminarea unor fapte comise de funcţionar. 

Astfel, funcţionarul de stat ar putea fi definit ca fiind persoana care exercită permanent sau 

temporar, o însărcinare retribuită de la bugetul de stat şi se află în serviciul unei unităţi din cele 

prevăzute în art. 176 C. pen. respectiv, autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane 

juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică
54

. 

În sfârşit, subliniem şi  faptul că subiectul care are calitatea cerută de lege se numeşte 

intraneus, spre deosebire de cel care n-are calitatea cerută de lege (extraneus).  

De asemenea, conform Directivei din anul 2011/36/U.E. privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, poate fi subiect activ al infracţiunii citate. 

Astfel, prin art. 5 se impune statelor membre să ia măsuri necesare pentru a se asigura că poate fi 

angajată răspunderea persoanelor juridice pentru infracţiunile de trafic de persoane şi de trafic de 

minori care au fost săvârşite în beneficiul lor de către orice persoană, acţionând în nume propriu sau 

în calitate de membru al unui organism al persoanei juridice în cauză, care are o funcţie de 
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Vintilă Dongoroz, Gheorghe Dărângă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş, 

Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Prezentare 

comparativă., Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 92. În opinia autorilor citaţi, restrângerea acestui termen 

a fost determinată de dificultăţile întâmpinate în practica judiciară, din cauză că termenul funcţionar avea o 

accepţiune prea largă. 
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 George Antoniu şi colab., Noul Cod penal, vol. II, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 566-
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54 Gianina Cudriţescu Pilă, Noţiunea de funcţionar, ”R.D.P.”, nr. 3 din 2001, p. 90-92. 
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conducere în cadrul persoanei juridice respective
55

. Potrivit Directivei citate, termenul de persoană 

juridică
56

 desemnează orice entitate care are personalitate juridică în temeiul legislaţiei aplicate, cu 

excepţia statelor sau a organismelor publice în exercitarea prerogativelor de autoritate publică şi a 

organizaţiilor publice internaţionale
57

.  

 Infracţiunea de trafic de persoane se poate săvârşi sub toate formele de participaţie penală, 

respectiv, coautorat, instigare şi complicitate
58

. 

 Dacă legea cere ca o condiţie de incriminare o calitate a subiectului, această calitate nu este 

necesar să existe şi în persoana participanţilor. 

 Referindu-ne la subiectul pasiv al infracţiunii, observăm că acesta nu este calificat, putând fi 

orice persoană care este supusă acţiunii de traficare (femeie sau/şi bărbat), subiect pasiv special şi 

imediat, iar nu subiectul pasiv general, care este în toate infracţiunile statul, în calitate de 

reprezentant general al statului. 

 Prin urmare, aşa cum am arătat, subiect pasiv secundar al infracţiunii este persoana 

necircumstanţiată în vreun fel care face obiectul traficului
59

, în scopul exploatării acestora.   

În ipoteza în care sunt traficate atât persoane minore, cât şi persoane majore, infracţiunea de 

trafic de minori se va reţine în concurs cu infracţiunea de trafic de persoane
60

. Dacă victima 

infracţiunii este minoră, se va reţine comiterea infracţiunii de trafic de minori. 

Condiţiile de incriminare la fapta de trafic de persoane se grupează în jurul celor două laturi 

ale oricărui act de comportament al unei persoane şi anume: latura obiectivă sau fizică are în vedere 

manifestarea exterioară, privită ca un consum individual de energie fizică sau ca o înfrânare de 

energie fizică susceptibilă să producă o modificare în lumea exterioară (elementul material).  În 
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 Alexandru Ionaş, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal, Partea specială, 

conform noului cod penal, op.cit., p. 129. 
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 În acest sens, a se vedea şi Florin Steteanu, Daniel Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. I, 
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acelaşi timp, mai are în vedere aria produsă prin acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi legătura de 

cauzalitate dintre faptă şi urmare. Prin urmare, din punct de vedere obiectiv incriminarea va 

cuprinde condiţii care privesc activitatea incriminată sau elementul material, urmarea imediată sau 

un rezultat şi care reprezintă răul în contra căruia legea a voit să reacţioneze prin incriminarea faptei 

şi legătura de cauză la efect între activitatea săvârşită şi răul produs. 

Cea de a doua latură subiectivă sau psihică are în vedere procesele psihice ale făptuitorului 

exprimând atitudinea acestuia faţă de faptă şi rezultat.  

Latura obiectivă cuprinde prin urmare toate condiţiile de incriminare referitoare la elementul 

material, la urmarea imediată şi la legătura de cauzalitate de ordin fizic între urmarea imediată şi 

elementul material, toate aceste condiţii fiind legate de fapta incriminată.  

Latura obiectivă, atât prin elementul faptei, cât şi prin urmarea periculoasă, are un conţinut 

complex. 

Astfel, elementul material al faptei are conţinuturi alternative, după cum incriminează, 

respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul 

exploatării acesteia. 

În situaţia în care se comite doar una din variantele alternative ale elementului material se va 

reţine o singură infracţiune. 

În doctrina penală a fost exprimată şi teza că legiuitorul a prevăzut în lege actele de traficare 

de persoane ca fapte distincte şi nu o singură infracţiune cu mai multe modalităţi alternative de 

incriminare şi, în consecinţă, dacă se comit mai multe fapte  din cele descrise de lege, se va reţine un 

concurs real de infracţiuni şi nu o singură infracţiune
61

. 

Concluzia pe care o desprindem ar fi că legiuitorul a incriminat în art. 201 o singură 

infracţiune al cărui element material se prezintă sub mai multe variante alternative.  

În această lumină am consemna Legea privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative care prevede că articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie 

normativă  aplicabilă unei situaţii date.   

Toate aceste modalităţi trebuie să urmărească obţinerea consimţământului persoanei care are 

autoritate asupra altei persoane, respectiv asupra victimei, în scopul exploatării acesteia. 

Atunci când infracţiunea de trafic de persoane este săvârşită de persoane care au alte persoane 

în întreţinere, evidenţă şi ocrotire la diferite fundaţii, asociaţii, centre de plasament pentru minori, 

centre de asistenţă socială pentru refugiaţi etc., acestea dându-şi consinţământul în traficarea 
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persoanei respective, în schimbul unor sume de bani sau a altor foloase oferite, date, primite sau pe 

care le acceptă, se va reţine concurs de infracţiuni între trafic de persoane şi luare de mită
62

. 

În sfârşit, o ultimă remarcă, spre deosebire de infracţiunea de trafic de persoane, în cazul 

infracţiunii de trafic de minori în forma tip, nu prezintă importanţă modalitatea în care a fost realizat 

traficul (legea neimpunând cerinţe esenţiale alternative), acesta putând fi comis prin orice mijloace; 

dacă fapta este comisă în modalităţile prevăzute de art. 210 alin. (1) N.C.P. se va reţine varianta 

agravată a infracţiunii. 

Existenţa consimţământului victimei minore la traficare nu constituie o cauză justificativă, 

nefiind de natură să înlăture caracterul penal al faptei. 

 Constituie variantă agravată a infracţiunii comiterea traficului de persoane de către un 

funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu [art. 210 alin. (2) N.C.P.J.; această 

variantă agravată a traficului de persoane absoarbe abuzul în serviciu (art. 297 N.C.P.). Se va 

reţine forma de bază a infracţiunii dacă fapta este comisă de funcţionarul public în timpul cât nu 

exercita atribuţiile de serviciu (de pildă, traficul de persoane comis de un poliţist în timpul său liber). 

Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii de trafic de persoane, constă 

în starea de pericol
63

 creată pentru relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei, la respectarea 

drepturilor şi libertăţilor, a demnităţii şi integrităţii fizice şi psihice a acesteia şi care se realizează 

prin săvârşirea activităţii incriminate.  

Atunci când infracţiunea de trafic de persoane are drept consecinţă vătămarea gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii, moartea sau sinuciderea victimei, infracţiunea este una de 

rezultat.  

Trebuie să menţionăm că pentru existenţa infracţiunii de trafic de persoane nu este necesară 

producerea unui rezultat, însă atunci când el se produce se va reţine una dintre formele agravante ale 

infracţiunii. 

De asemenea, s-a remarcat că între elementul material al infracţiunii de trafic de persoane  şi 

starea de pericol care constituie urmarea imediată a acţiunii prin care s-a realizat elementul material, 

trebuie să existe o legătură de cauzalitate
64

, ea rezultând ex re, din însuşi fapta comisă, astfel că 

starea de pericol în cazul săvârşirii acestei infracţiuni este inevitabilă.  
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Latura subiectivă constituie cea de a doua latură a faptei de trafic de persoane. Cu referire la 

această latură am examinat condiţiile cuprinse în conţinutul general de normă de incriminare. Aceste 

condiţii privesc atitudinea psihică a făptuitorului în raport cu fapta şi cu consecinţele acesteia, 

condiţie cerută de norma de incriminare ca fapta concretă să poată constitui infracţiune. 

Latura subiectivă are în vedere, aşadar, procesele psihice care se desfăşoară în legătură cu 

manifestarea de conduită a subiectului şi care sunt comune oricărei acţiuni umane şi anume 

procesele volitive, intelective şi afective
65

. Atât procesele volitive, cât şi cele intelective se 

desfăşoară pe baza unui mobil sau scop, adică pe baza unor procese afective care le stimulează şi 

contribuie la orientarea lor. 

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea de trafic de persoane se comite cu intenţie, 

calificată prin scop. De aici, observăm că art. 210, alin. 1, impune ca fapta subiectului activ să fie 

făcută în scopul exploatării subiectului pasiv. 

 Săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, atunci când este comisă printr-o acţiune este 

susceptibilă de acte de pregătire şi de tentativă. Legea penală în vigoare însă nu incriminează actele 

de pregătire. În ce priveşte perioada internă, legiuitorul român a adoptat principiul unanim 

recunoscut după care gândurile criminale (nuda cogitatio), oricât de periculoase şi de ameninţătoare 

ar fi, nu se sancţionează cogitationis poenam nemo patitur. 

 De asemenea, legiuitorul Codului penal incriminează tentativa şi, ca atare,  se pedepseşte, 

conform art. 217 C. pen. De aici, afirmăm că legiuitorul foloseşte atât sistemul ca după descrierea 

fiecărei fapte incriminate să prevadă că tentativa se pedepseşte, cât şi acela de a prevedea o singură 

dispoziţie de pedepsire a tentativei referitoare la un grup de infracţiuni sau chiar o singură dispoziţie 

referitoare la sancţionarea tentativei la finalul unui titlu sau capitol al codului penal. 

Infracţiunea se consumă instantaneu, în momentul realizării uneia din activităţile incriminate 

şi al producerii stării de pericol create prin acţiunea de recrutare, transportare, transferare, cazare sau 

primire a unei persoane adulte. 

Dacă după momentul consumării nu mai sunt posibile producerea altor urmări, înseamnă că 

fapta a atins momentul epuizării, procesul cauzal încetând definitiv. 

Astfel, atunci când activitatea infracţională se realizează la diferite intervale de timp, în baza 

aceleiaşi rezoluţii infracţionale, infracţiunea are un caracter continuat. 

Infracţiunea de trafic de persoane poate fi comisă prin modalităţile arătate. În raport cu 

fiecare modalitate normativă pot exista o varietate de modalităţi faptice. 
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Traficul de persoane se pedepseşte cu închisoarea. De asemenea, legea penală prevede şi 

aplicarea pedepsei complementare, constând în interzicerea unor drepturi. 

Se va lua măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse, dacă sunt 

îndeplinite condiţiile art. 112 sau art. 112
1
 din C. pen

66
. 

 De asemenea, remarcăm pozitiv că dispoziţia din legea penală a confiscării extinse este pe 

deplin compatibilă cu legislaţia Uniunii Europene
67

. Astfel, art. 112
 
alin 1 prevede că sunt supuse 

confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112 (confiscarea specială), în cazul în care 

persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre infracţiunile expres enumerate, dacă fapta 

este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoare de 4 

ani sau mai mare
68

.   

 Pe baza acestei premize s-a ajuns la concluzia, în doctrina noastră penală, că  domeniul de 

aplicare al confiscării extinse este mai larg decât cel reglementat de Decizia cadru 2005/212. Pe de 

altă parte, decizia cadru prevede că infracţiunea trebuie să fie de natură să genereze câștiguri 

financiare, spre deosebire de dreptul intern care utilizează în acest sens, sintagma folos material, 

care are un înţeles mai larg, dat fiind că, în lipsa de alte precizări, aceasta trebuie interpretată în 

sensul că se referă la orice avantaj de natură patrimonială, iar nu doar la câștiguri financiare
69

.  

Totodată, legiuitorul nostru prevede şi condiţiile necesare pentru a se putea dispune 

confiscarea extinsă în alin. 2 al art. 112
 
în mod cumulativ. Aceasta înseamnă că legiuitorul a îmbinat 

cele două dintre criteriile prevăzute de actul normativ (decizia - cadru), criteriul temporat (5 ani 

înainte sau după comiterea infracţiunii) şi criteriul proporţionalităţii dintre valoarea bunurilor 

persoanei condamnate şi veniturile obţinute de aceasta în mod ilicit
70

.   
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 Pedeapsa confiscării totale sau parţiale a averii celui condamnat pentru săvârşirea unor fapte 

prin care s-au adus grave prejudicii proprietăţii, sancţiunea aceasta având în sistemul actual al 

codului nostru, spre deosebire de regimul anterior, un caracter obligatoriu
71

. 

 Raţiunea aplicării unei astfel de măsuri este aceea de a se realiza funcţia represivă cu o mai 

mare eficienţă, deoarece – astfel cum în mod just s-a remarcat în literatura juridică – prin limitarea 

patrimoniului condamnatului, pe care-l micşorează cu bunurile sau valoarea de înlocuire a bunurilor 

care au fost confiscate, confiscarea aduce o limitare substanţială manifestării acestuia ca subiect de 

drepturi şi obligaţii civile, ceea ce este de natură să-l izoleze într-o măsură mai mare sau mai mică 

de viaţa civilă a colectivităţii. 

În practica judiciară aplicarea acestei pedepse a ridicat unele controverse cu privire la 

eficienţa pronunţării unei astfel de măsuri în cazul în care s-ar fi stabilit prin cercetările prealabile 

întreprinse de organele de anchetă că inculpatul nu are nicio avere. S-a susţinut că, în astfel de 

situaţii, nu s-ar mai putea dispune confiscarea cu titlu de pedeapsă deoarece măsura ar deveni nulă 

prin imposibilitatea realizării ei practice. 

 Considerăm că este bine a formula câteva observaţii cu privire la această problemă, deosebit 

de interesantă, întrucât faţă de condiţiile politice şi economice prezente ale statului nostru, precum şi 

- ca o reflectare a acestora – de stadiul actual al legislaţiei noastre, se pot determina importante 

consecinţe în ce priveşte lupta consecventă ce trebuie dusă – atât prin mijloace de drept penal, cât şi 

civil. 

Apoi, potrivit dispoziţiilor art. 210 alin. 3 din C. pen., consimţământul persoanei victimă a 

traficului nu constituie cauză justificativă
72

. 

În continuare, am delimitat traficul de persoane de alte infracţiuni conexe cu aceasta. Astfel, 

în doctrina penală se face distincţie între infracţiunea de trafic de persoane şi alte noţiuni conexe cu 

aceasta, cum ar fi traficul de minori (art. 211), supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 212), 

proxenetismul (art. 213), exploatarea cerşetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerşetorie 

(art. 215) şi folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216). Astfel, propunem în scopul 

înlăturării tuturor controverselor, distincţia între cele două incriminări ar fi fost mult mai evidentă în 
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ipoteza înlăturării modalităţii de săvârşire a infracţiunii prin constrângere, din conţinutul art. 329 

alin. 2 Cod penal, având în vedere că situaţia obligării prin constrângere la practicarea prostituţiei 

este acoperită de infracţiunea de trafic de persoane
73

. 

Personal, considerăm că noua redactare a alin. (2) al art. 213 Codului penal în vigoare nu 

înlătură problema de practică contradictorie existentă anterior momentului 1 februarie 2014 şi care a 

fost soluţionată prin Decizia nr. 16/2007 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei pronunţată în 

soluţionarea recursului în interesul legii, deşi, bănuim ca intenţia legiuitorului a fost ca prin 

reformularea textului să fie înlăturată posibilitatea concursului de texte în ipoteza constrângerii la 

practicarea prostituţiei. 

Dacă, anterior, concursul de texte între dispoziţiile art. 329 alin. (2) C. pen. care sancţionau 

ca variantă agravantă a infracţiunii de prostituţie constrângerea la practicarea prostituţiei şi traficul 

de persoane a fost soluţionat în favoarea traficului de persoane ca reglementare specială, aducerea în 

acelaşi capitol a celor două infracţiuni şi reformularea alin. (2) al art. 213 C. pen., ce incriminează 

proxenetismul, poate – în opinia noastră – genera alte soluţii neunitare de practică. 

În reglementarea actuală, dispoziţiile art. 213 alin. (2) C. pen. incriminează ca variantă 

agravantă a faptei de proxenetism determinarea la începerea sau continuarea prostituţiei prin 

constrângere. 

În acest context, opinăm că redactarea actuală nu diferă în esenţă de cea anterioară, care se 

referea la constrângerea la practicarea prostituţiei, condiţii în care se poate pune problema reactivării 

problemei de drept care a generat practică judiciară contradictorie anterior. În acelaşi context, 

evident, se pune problema dacă Decizia nr. 16/2007 pronunţată în soluţionarea recursului în 

interesul legii îşi păstrează pertinenţa. 

 În secţiunea a II-a din acest capitol intitulat Elemente de drept procesual penal referitoare la 

traficul de persoane, începe cu secţiunea I, cu normele juridice care privesc desfăşurarea procesului penal în 

lupta contra traficului de persoane. În primul rând, este subliniată contribuţia normelor juridice 

penale şi procesuale în ce priveşte rolul sancţionator, preventiv şi educativ al pedepselor. Astfel, 

statele folosesc şi dispoziţiile procesual-penale, prevăzând norme derogatorii care să permită o mai 

completă şi promptă urmărire penală şi judecarea cauzelor în care sunt implicate grupuri criminale 

de tipul traficului de persoane. 
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În continuare (secţiunea a II-a), sunt analizate particularităţile procesuale privind urmărirea şi 

judecarea infracţiunii de trafic de persoane, cum ar fi: punerea în mişcare a acţiunii penale, cu 

încetarea urmăririi penale ori a procesului penal, cu competenţa, cu regimul probelor şi a 

mijloacelor de probă şi cu executarea pedepsei.  

 Capitolul al IV-lea al tezei de doctorat este consacrat COOPERĂRII 

TRANSFRONTALIERE  ÎN REPRIMAREA TRAFICULUI DE PERSOANE. 

Secţiunea I din acest capitol Consideraţii generale privind cooperarea transfrontalieră în 

reprimarea traficului de persoane, începe prin a releva  specificul acestei cooperări în domeniu. 

Astfel, în literatura de specialitate s-a spus că unei internaţionalizări a traficului de persoane trebuie 

să i se opună o internaţionalizare a măsurilor represive
74

.   

Sub acest aspect, unii autori (Francesca Angelis, Marcel Lemonde, P. Bernasconi) constată, 

pe drept cuvânt, existenţa unei pieţe comune a traficului de persoane, o Europă lipsită de protecţia 

necesară în raport cu criminalitatea internaţională, despre faptul că infracţionismul se extinde cu paşi 

repezi în întregul continent, (de pildă, traficul de persoane şi exploatarea sexuală a femeilor şi a 

copiilor etc.) în timp ce autorităţile sunt mult mai lente în adoptarea măsurilor represive
75

. Prin 

urmare, se pare  că în lupta combaterii fenomenului infracţional internaţional este necesară 

cooperarea statelor în materie juridică
76

 nu numai pe plan intern, ci şi pe plan extern,  în diversele 

domenii ale activităţii juridice
77

. 

În literatura de specialitate
78

 se arată că această cooperare presupune un principiu 

complementar în lupta statelor împotriva combaterii fenomenului de trafic de persoane pe plan 
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internaţional. Pentru punerea în practică a principiului cooperării au fost elaborate mai multe 

convenţii internaţionale, având drept scop combaterea criminalităţii transfrontaliere. 

În secţiunea a II-a sunt analizate formele de cooperare transfrontalieră în materie penală cu 

alte state. În acest sens, am arătat succint numai rezultatele din ultimii ani ai acestei preocupări în 

domeniu şi anume: extrădarea, mandatul european de arestare, recunoaşterea reciprocă a hotărârilor 

judecătoreşti etc. 

Toate aceste forme de colaborare împotriva reprimării traficului de persoane ne îndreptăţesc 

să considerăm că înfăptuirea scopurilor Uniunii Europene nu este posibilă, referindu-ne, bineînţeles, 

la domeniul represiunii penale, fără o strânsă conlucrare a statelor membre prezente şi viitoare în 

lupta contra criminalităţii internaţionale, implicit, fără o corelare a dispoziţiilor penale şi procesual 

penale, astfel ca procesul preventiv şi represiv să devină eficient. De asemenea, rezultatele 

cooperării judiciare în materie penală urmează a fi confirmate de viitor, statele membre ale U.E. 

având în continuare obligaţia de a-şi adapta legislaţia la problemele noi care apar în acest domeniu. 

Examinarea temei traficul de persoane, legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, ne-a sugerat atât 

unele concluzii generale, cât şi propuneri de lege ferenda (Capitolul al V-lea - CONCLUZII ȘI 

PROPUNERI DE LEGE FERENDA) unde se subliniază, odată în plus, necesitatea intensificării 

activităţii educative şi de combatere a tuturor faptelor anti-sociale daunătoare persoanei şi statului. 

De exemplu, necesitatea elaborării şi adoptării în viitoarea noastră legislaţie penală a unor norme  

juridice care să definească şi să sancţioneze traficul de persoane nu mai trebuie demonstrată, toate 

analizele  efectuate până acum conduc spre această soluţie; propunem incriminarea cumpărării de 

servicii sexuale, instrumentul cel mai eficient pentru prevenirea şi lupta împotriva traficului. 

Totodată, propunerea ar fi de interes pentru toate statele în care traficul de persoane este incriminat, 

să acorde atenţie sporită măsurilor de combatere a traficului de persoane, indiferent de sistemul 

juridic aplicabil traficului de persoane. Cu atât mai interesantă este propunerea incriminării 

cumpărării de servicii sexuale, cu cât se analizează numai relaţia între trafic şi prostituţia forţată, 

ceea ce limitează sfera de interes şi de acţiune propusă; completarea prevederilor legale legate de 

executarea pedepselor şi mai ales de regimul  de executare a pedepsei în cazul infracţiunilor de acest 

tip, de exemplu locul de detenţie să fie de maximă securitate şi cu un sever regim disciplinar etc. 

Propunerile de mai sus se referă la sancţionarea faptelor care prezintă elementele  

constitutive ale traficului de persoane. Nu considerăm, însă, că aceste elemente ar trebui să fie toate 

concomitent întrunite în activitatea traficului de persoane. Ar fi posibilă incidenţa acestor dispoziţii, 

în opinia noastră, chiar dacă numai unele din aceste  elemente sunt întrunite. Desigur, avem în 
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vedere acele elemente caracteristice traficului de persoane care separă intrinsec de cele de tipul 

crimei organizate etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


