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CAPITOLUL I 

 

DEFINIȚII INTERNAȚIONALE  ȘI NAȚIONALE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 

Definiția internațională a traficului de persoane 

Introducere 

 Această secțiune prezintă definiții ale dreptului internațional pentru traficul de persoane, 
munca forțată, sclavia și practicile similare sclaviei. De asemenea, aduce în discuție problema 
diferenței dintre traficul de persoane și prostituție, precum și dintre trafic și contrabandă. 

Ce este traficul de persoane? 

Definiția traficului de persoane, așa cum este dată de Articolul 3 din Protocolul ONU privind 
traficul de persoane, stabilește o bază comună în ceea ce privește prevenirea, combaterea și 
pedepsirea traficului de persoane de către comunitatea internațională, dar și cu privire la acordarea 
asistenței și protecției victimelor. Definiția are trei elemente constitutive: 

DEFINIȚIA TRAFICULUI DE PERSOANE 

ACȚIUNI 

 Recrutare 

 Transportare 

 Transfer  

 Adăpostire 

 Primirea de persoane 

MIJLOACE 

 Amenințarea sau recurgerea 
la forță sau la alte forme de 
coerciție 

 Răpire 

 Fraudă 

 Înșelăciune 

 Abuz de putere sau poziția 
de vulnerabilitate 

 Oferirea sau primirea de bani 
ori de alte foloase materiale 
în scopul  obţinerii 
consimţământului unei 
persoane care are autoritate 
asupra altei persoane 

SCOP 

Exploatare, incluzând: 

 Exploatarea prin prostitua-
rea unei alte persoane sau 
alte forme de exploatare 
sexuală  

 Muncă forțată 

 Sclavie sau practici similare 
sclaviei 

 Servitute  

 Prelevarea de organe 

 Alte forme de exploatare 

 

Transferul dintr-un loc în altul 
Procesul de recrutare poate avea loc atât în mod formal, cât și în mod informal. În numeroase 

cazuri de traficare sunt implicate agenții de recrutare legale sau ilegale, dar și membri ai familiei, 
prieteni sau cunoștințe ce acționează în calitate de recrutor. 

Adesea, traficul de persoane se desfășoară pe teritoriul a mai multor state, dar există și situații 
în care fenomenul nu depășește granițele unui stat. Conform convenției de bază privind criminalitatea 
organizată, dreptul intern trebuie să reglementeze traficul de persoane ca infracțiune “independent 
de natura transnațională sau implicarea unui grup de crimă organizată”. Convenția Consiliului Europei 
acoperă în mod explicit atât traficul intern cât și traficul transfrontalier. 
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Traficul de persoane poate apărea prin canalele de migrație legale sau ilegale. Unii migranți 
intră în țară în mod ilegal, în timp ce alții intră cu vize sau cu permise de muncă legale și devin migranți 
ilegali în momentul în care renunță la angajatorul abuziv.  

Frauda, înșelăciunea și abuzul de putere sau poziția de vulnerabilitate 

Includerea fraudei, a înșelăciunii și a abuzului de putere sau a poziției de vulnerabilitate arată 
în mod clar că traficul de persoane poate avea loc și fără implicarea forței (fizice). Înșelăciunea are loc 
de regulă în legătură cu natura unei munci sau a serviciilor, de exemplu atunci când unei persoane 
traficate i se promite un loc de muncă ca și lucrător domestic, dar aceasta este forțată să practice 
prostituția; însă, în cele mai multe cazuri, traficanții duc în eroare victimele cu privire la condițiile în 
care acestea vor fi forțate să muncească/locuiască. Dacă o femeie este traficată pentru prostituție, 
este posobil ca aceasta să știe că va lucra în industria sexuală, nu și faptul că va fi privată de libertate, 
de bunurile sale materiale și vă va fi forțată să muncească în condiții abuzive.  

Sunt puține cazurile în care traficanții recurg la violență; de cele mai multe ori aceștia abuzează 
de starea de vulnerabilitate a persoanei traficate. Potrivit Notelor de Interpretare a Protocolului, 
“abuzul de poziție de vulnerabilitate” se referă la  

“orice situație în care persoana implicată este lipsită de orice alternativă reală și acceptabilă, 
fiind nevoită să accepte condiția abuzivă în care este implicată” (alin. 63)1.  

Condițiile de exploatare 
Definiția se referă la toate formele de exploatare în care persoanele pot fi traficate, inclusiv 

cerșitul forțat, adopția ilegală, căsătoria forțată sau servilă și exploatarea activităților infracționale.2 În 
timp ce industria sexului este una dintre industriile în care în special femeile sunt traficate și exploatate 
în condiții similare sclaviei, persoanele pot fi traficate într-o diversitate de industrii, cum ar fi munca 
la domiciliu, munca în fabrici, construcții sau munci agricole. Conform legislației naționale, în ceea ce 
privește infracțiunea, nu este important dacă munca prestată este una legală sau ilegală (de exemplu,  
cerșetoria, prostituția).3 

Copiii 
În ceea ce privește copiii, Convenția cu privire la Drepturile Copilului și Convenția privind cele 

mai grave forme ale muncii copiilor (OIM C. Nr. 182) identifică tipuri specifice de exploatare a copiilor. 
Angajarea copiilor sub vârsta de 14 ani (15 în țările dezvoltate) în orice formă de muncă cu normă 
întreagă, sau anjagarea copiilor sub 18 ani în munci periculoase, cum ar fi mineritul, domeniul maritim 
sau activități sexuale reprezintă o formă de exploatare.  

Ce sunt exploatarea prostituării altor persoane și exploatarea sexuală?  

Exploatarea prostituției altor persoane și exploatarea sexuală nu sunt definite în Protocol sau 
în dreptul internațional. În mod intenționat acești termenii au rămas nedefiniți, tocmai pentru a 
permite tuturor statelor, indiferent de politicile interne cu privire la prostituție, să ratifice Protocolul.4  

                                                           
1 Crime Prevention and Criminal Justice, report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against 
Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session, Addendum, Interpretative notes for the official 
records (Travaux Preparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
and the Protocols thereto, UN General Assembly, 3 November 2000 (A/55/383/Add.1), to be found at 
http://www.odccp.org/crime-cicp-convention-documents.html. 
2 A se vedea și  Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor sale. 
Art.  2(3). 
3 A se vedea și: UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, ILO, Joint UN agencies, Prevent Combat Protect Human 
Trafficking, Joint Commentary on the EU Directive-A human Rights-Based Approach, 2011, p. 102-104. 
4 Notele interpretative (Travaux Preparatoires)  (A/55/383/Add.1), disponibile la http://www.odccp.org/crime-cicp-
convention-documents.html. 
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Conform definiției, “exploatarea prostituției” face referire doar la ideea de trafic, dar există 
încă două elemente, cum ar fi acțiunile și utilizarea mijloacelor frauduloase sau coercitive5. Indiferent 
dacă o persoană a fost sau nu implicată anterior în prostituție (sau în munci casnice sau în orice alt tip 
de muncă), indiferent dacă a știut sau nu despre activitățile pe care urma să le presteze, nu mai este 
relevant dacă sunt îndeplinite toate elementele definiției: prezența unuia dintre acte, utilizarea unui 
mijloc coercitiv sau înșelător, precum și scopul exploatării.  

În timp ce Protocolul face distincție între traficul pentru muncă forțată și traficul în scopul 
exploatării sexuale, acest lucru nu înseamnă că prostituția forțată și exploatarea sexuală prin metode 
coercitive nu reprezintă muncă forțată. De la intrarea în vigoare a Convenției privind munca forțată, 
Comitetul de experți al OIM consideră traficul în scopul prostituției forțate ca fiind o formă de muncă 
forțată, indiferent dacă prostituția este ilegală în temeiul legislației naționale.6  

Ce sunt munca forțată, sclavia, practicile similare sclaviei și servitutea?  

De obicei, munca forțată, sclavia și practicile similare sclaviei reprezintă o parte componentă 
a traficului de persoane. De asemenea, munca sau serviciile forțate, sclavia sau practicile similare 
sclaviei și servitutea nu sunt definite în Protocolul antitrafic, dar acestea sunt elaborate de alte 
convenții internaționale care trebuie luate în considerare în ceea ce privește aplicarea și interpretarea.  

Convenția OIM privind Munca Forțată nr. 29, la care Serbia este parte, definește munca forțată 
astfel: 

Orice muncă sau serviciu pe care o persoană le prestează sub amenințarea unei pedepse și 
pentru care persoana respectivă nu s-a oferit în mod voluntar.  

“Orice muncă sau serviciu” înglobează toate formele de muncă, de angajare și toate ocupațiile, 
indiferent de natura activității desfășurate, legalitatea sau ilegalitatea în temeiul legislației naționale 
sau recunoașterea sa ca o activitate economică. Astfel, putem vorbi despre muncă forțată atunci când 
ne referim la munca în fabrici, la prostituție sau cerșetorie, cu condiția ca acestea să se desfășoare în 
condiții de constrângere.7  

O persoană se poate angaja printr-un contract de muncă fără a se ridica problema înșelăciunii 
sau constrângerii, însă aceasta trebuie să aibă întotdeauna libertatea de a revoca un contract încheiat 
de comun acord, astfel încât orice restricție privind părăsirea locului de muncă din motive de 
constrângere juridică, fizică sau psihologică poate fi considerată muncă forțată. În cazul în care 
angajatorul sau recrutorul au recurs la înșelăciune sau constrângere, acordul devine irelevant8. 
Experiența pierderii controlului asupra propriei vieți este un indicator general de constrângere și 
muncă forțată. Prostituția și pornografia infantilă întotdeauna constituie muncă forțată și, conform 
Convenției OIM nr. 182, acestea  reprezintă cele mai grave forme de muncă pentru copii, la fel ca 
traficul de copii. 

Indicatori pentru muncă forțată9 

 Amenințări sau prejudicii fizice sau sexuale reale 

 Restricții de deplasare și limitarea persoanei la locul de muncă sau limitarea circulației pe o 
arie limitată 

 Servitute pentru datorii/muncă forțată. Acesta este cazul în care o persoană muncește pentru 

                                                           
5 În mod similar,  infracțiunea de “prelevare de organe” face referire doar la ideea de trafic, în realitate fiind prezente și 
alte două elemente. 
6 ILO, Eradication of Forced Labour, International Labour Conference, 2007, p. 42.  
7 ILO, The Cost of Coercion, 2009, p. 6. 
8 ILO, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation, Guidance for Legislation and Law Enforcement, 2005; ILO, Handbook for Labour 

Inspectors, 2008, p. 4. 
9 ILO, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation, 2005, p. 20-21. 
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a-și acoperi o datorie sau un împrumut, fără a fi remunerată pentru serviciile prestate. Poate 
exista situația în care angajatorul pune la dispoziție alimente și cazare la prețuri ridicate, 
astfel încât victima să nu-și poată stinge datoria.  

 Neplata salariului  sau rețineri salariale excesive care contravin înțelegerilor anterioare  

 Reținerea pașaportului sau a actelor de identitate, astfel încât persoana nu-și poate dovedi 
identitatea și/sau statutul 

 Amenințarea cu denunțarea către autorități în cazul în care angajatul lucrează fără forme 
legale.  

 
În cazul unei tinere din Togo, CEDO a concluzionat că a fost supusă muncii forțate deoarece 

aceasta lucrase timp de mai mulți ani pentru o familie care a explotat-o prin supunere la muncă “fără 

repaus, împotriva voinței ei și fără a fi plătită”; aceasta locuia ilegal pe teritoriul statului respectiv, 

fiindu-i teamă să nu fie arestată de poliție.10  

Munca forțată presupune un anumit grad de limitare a libertății unui individ, care de regulă 
se realizează prin mijloace violente. Cu toate acestea, definiția muncii forțate nu include conceptul de 
proprietate așa cum este cazul convențiilor cu privire la sclavie.  

Convenția cu privire la Sclavie a Ligii Națiunilor (1926) definește sclavia astfel:  

Statutul sau condiția unei persoane asupra căreia se exercită orice putere asociată dreptului 
de proprietate. 

În zilele noastre, definiția Convenției privind sclavia poate genera confuzii deoarece, din punct 
de vedere legal, nu se poate discuta despre dreptul de proprietate al unei persoane asupra altei 
persoane. O definiție actualizată a sclaviei ar putea fi: “starea sau condiția unei persoane asupra căreia 
se exercită o formă de control, astfel încât persoana este tratată ca o proprietate”, sau “reducerea 
unei persoane la un statut sau la o condiție în care sunt exercitate una sau toate puterile ce derivă din 
dreptul de proprietate”.11  

 Conventia suplimentară ONU din 1956 privind abolirea sclaviei, a comerţului cu sclavi şi a 
instituţiilor şi practicilor similare sclaviei interzice practicile similare sclaviei. Acestea includ servitutea 
pentru datorii, munca de servitor, formele servile de căsătorie și de exploatare a copiilor și 
adolescenților. Servitutea pentru datorii și formele servile de căsătorie (inclusiv căsătoriile forțate) 
sunt deosebit de relevante în contextul traficului de persoane. 

 Servitutea pentru datorii se referă la sistemul prin care o persoană este sunt ținută în robie, 
astfel încât aceasta se află în imposibilitatea de a-și plăti datoriile (reale, imaginare sau impuse). 
Convenția suplimentară privind abolirea sclaviei definește servitutea pentru datorii astfel:  

Starea sau condiția care rezultă dintr-o promisiune a unui debitor cu privire la serviciile 
sale personale sau cele ale unei persoane ce se află sub controlul său ca garanție 
pentru o datorie, în cazul în care valoarea acestor servicii evaluate în mod rezonabil 
nu se aplică pentru lichidarea datoriei sau dacă  natura acestor servicii și perioada în 
care se desfășoară nu sunt definite și limitate în timp.  

  Formele servile de căsătorie includ toate formele de căsătorie în care femeile nu au dreptul 
de a refuza, și sunt definite astfel:  

Orice instituție sau orice formă de practică prin care (i) o femeie, fără dreptul de a 
refuza, este promisă sau dată în căsătorie în schimbul plății unei anumite recompense 

                                                           
10 ECrtHR, Siliadin v France, 26 July 2005, Application no. 73316/01. 
 
11 UNODC, Model law on trafficking, p. 21. 
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în bani sau în natură pentru părinții acesteia, tutorele, familia sau oricărei alte 
persoane sau grup; (ii) soțul unei femei, familia sau clanul său, AU DREPTUL SĂ O 
TRANSFERE UNEI ALTE PERSOANE SUB FORMA UNEI VALORI SAU ÎN ORICE ALT MOD; 
(III) ÎN URMA DECESULUI SOȚULUI, FEMEIA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ MOȘTENIRE UNEI  ALTE 
PERSOANE.  

Servitutea este interzisă de PIDCP și CEDO. Deși nu este definită de niciunul dintre 
instrumente, aceasta este identificată ca o practică similară sclaviei care se referă la condițiile de 
exploatare în timpul prestării unei munci sau a unui serviciu care nu se pot schimba sau din care nu 
există cale de ieșire.12 

 În cazul mai sus menționat, CEDO a decis că tânăra din Togo a fost supusă la o formă modernă 
de sclavie.13 Potrivit Curții, printre factorii relevanți în evaluarea unui caz ca reprezentând o formă 
contemporană de sclavie se numără: controlul asupra libertății de mișcare a unei persoane sau asupra 
mediului fizic al acesteia; existența unui element de control psihologic; se iau măsuri cu scopul de a 
preveni sau descuraja evadarea; există un control asupra sexualității și muncii forțate. 

Problematica consimțământului 

Potrivit Protocolul antitrafic, consimțământul victimei este irelevant în cazul în care s-a utilizat 

cel puțin unul dintre mijloacele enumerate în definiție. Așa cum este menționat în mod explicit în 

notele interpretative ale Protocolului, acest lucru este în conformitate cu normele legale 

internaționale existente, fără a limita dreptul acuzatului la o apărare completă și la prezumția de 

nevinovăție. De asemenea, acest aspect nu ar trebui să fie interpretat ca impunând asupra victimei 

sarcina probei. Ca în orice caz penal, sarcina probei revine în sarcina statului sau a procurorului, 

conform normelor de drept intern. Cu toate acestea, odată ce elementele infracțiunii de trafic sunt 

dovedite, orice afirmație potrivit căreia persoana traficată “a consimțit” este lipsită de relevanță. 

Relația dintre traficul de persoane și prostituție 

Deși traficul de persoane este un fenomen des întâlnit în industria sexului, și nu numai, munca 
sexuală și traficul de persoane nu sunt unul și același lucru. Dacă munca sexuală se referă la prestarea 
de servicii sexuale de comun acord de către persoane adulte în schimbul unor sume de bani sau 
foloase materiale, elementul-cheie al traficului de persoane îl reprezintă constrângerea, înșelăciune și 
abuzul de putere în scopul exploatării unei alte persoane.14 Spre deosebire de munca sexuală prestată 
de persoane adulte, prostituția infantilă reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Convenția cu 
privire la Drepturile Copilului prevede în Protocolul său opțional privind vânzarea de copii, prostituția 
și pornografia infantilă că statele trebuie să interzică “prostituția infantilă” sau “folosirea copiilor în 
activități sexuale în schimbul unei remunerații sau a oricărei forme de recompensă” și includerea 
acestora în dreptul penal. Copiii exploatați sexual trebuie în primul rând eliberați din mediul de 
exploatare, după care trebuie să li se asigure accesul la servicii în scopul protejării drepturilor lor. 

Relația dintre traficul de persoane și contrabanda cu persoane 

 Protocolul antitrafic face o distincție clară între traficul de persoane și contrabanda cu 
persoane, aspecte ce sunt tratate într-un alt Protocol. Contrabanda de persoane este o încălcare a 
legilor naționale care protejează statul și care stabilesc condițiile de trecere a frontierei, în timp ce 

                                                           
12 Manfred Novak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2005. See also: Report of the Special 
Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, including its Causes and Consequences, Gulnara Shahanian (A/HRC/15/20), 
28 June 2010. 
13 ECrtHR, Siliadin v France, 26 July 2005, Application no. 73316/01. 
14 A se vedea și NSWP, Sex work is not trafficking, issue paper no. 3. Available at: 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20is%20Not%20Trafficking.pdf. 
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traficul de persoane se referă în primul rând la protecția împotriva abuzurilor drepturilor omului, 
această infracțiune putând avea loc cu sau fără trecerea frontierei.  

Când persoanele ajung victime ale contrabandei, la sfârșitul călătoriei acestea sunt libere, 
nefiind legate de persoana care le-a transportat ilegal. Însă, atunci când persoanele sunt traficate, la 
sfârșitul călătoriei libertatea le este îngrădită, acestea rămân dependente de traficanții lor, urmând a 
fi exploatate prin prestarea de munci sau servicii. În ceea ce privește persoanele traficate, problemele 
acestora apar imediat ce ajung la destinație. De cele mai multe ori li s-au promis locuri de muncă 
inexistente și/sau sunt forțați să lucreze în condiții de neacceptat. În practică, de cele mai multe ori o 
persoană poate afla numai după sfârșitul călătoriei dacă este victimă a traficului de persoane sau a 
contrabandei cu persoane. 

Traficul de persoane nu se caracterizează prin faptul că o persoană este transportată dintr-un 
loc în altul, ci prin faptul că se încalcă/violează dreptul persoanei la liberul arbitru, aceasta fiind supusă 
unor condiții de exploatare prin muncă. 

Definiția națională a traficului de persoane și a infracțiunilor conexe 

În ceea ce privește traficul de persoane, până la intrarea în vigoare a noului Cod penal, exista 

un cadru normativ unitar în acest domeniu, respectiv Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane. În prezent, infracțiunile conținute de această lege specială au fost 

preluate în noul Cod penal, legea menționată păstrând o serie de definiții, aspectele procedurale 

specifice, detalierea drepturilor victimelor traficului de persoane și atribuțiile instituțiilor implicate în 

prevenirea și combaterea acestui fenomen antisocial.                                                                                                                                                                                                    

Art. 2 din Legea nr. 678/2001 prevede înţelesul termenilor şi expresiilor din cuprinsul legii, 

arătând, printre altele, că “prin TRAFIC DE PERSOANE se înţeleg faptele prevăzute la Art. 210 şi 211 

din NCP”, adică atât traficul de persoane majore – Art. 210 CP, cât și traficul de minori – Art. 211 CP. 

Celelalte infracțiuni care erau prevăzute de aceeași lege, au fost preluate, de asemenea, în 

noul CP, cu unele modificări, respectiv pornografia infantilă (actualul Art. 374 CP) și facilitarea şederii 

ilegale în România (actualul Art. 264 CP), însă în alte capitole decât cel referitor la traficul și 

exploatarea persoanelor vulnerabile15 , având în vedere că acestea au un obiect juridic principal diferit 

de traficul de persoane. 

Conform Art. 210 din noul CP, infracțiunea de trafic de persoane este incriminată astfel:                                                                                                            

“(1) 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.                                                                                                                         

(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcționar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se 

pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.                                                        

                                                           
15 Capitolul VII din Titlul I – ”Infracțiuni contra persoanei” 
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(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă”.                                         

Modalităţile alternative de realizare a activităţilor care constituie verbum regens al 

infracţiunii, sunt identice cu cele care erau prevăzute de Art. 12 din Legea nr. 678/2001, cu unele mici 

modificări ale formulării, textul fiind restructurat. 

ELEMENTUL MATERIAL al infracțiunii de trafic de persoane se poate realiza prin mai multe 

tipuri de ACŢIUNI ALTERNATIVE (infracțiunea poate fi reținută în oricare dintre aceste tipuri de 

acțiuni): 

RECRUTAREA: presupune orice modalitate de atragere a victimei – începe prin identificarea 

posibilei victime, descoperirea ei, contactul cu aceasta şi determinarea de a intra în planul 

traficantului. Uneori această activitate presupune culegerea de informații de la vecini, colegi, prieteni 

sau rude ale viitoarelor victime, în legătură cu problemele familiale sau materiale ale acestora, pentru 

stabilirea vulnerabilităților lor și alegerea celor mai eficiente metode de abordare a victimei sau a 

persoanei care are influență asupra acesteia. Aceste metode pot consta, de exemplu, în prezentarea 

unor oferte de muncă în alte localități sau în străinătate, oferirea de ajutor pentru procurarea 

documentelor de călătorie, pentru suportarea costurilor de călătorie, promisiuni de cazare sau de 

ajutor în vederea găsirii unei locuințe, etc. Alteori traficanții studiază comportamentul anumitor tinere 

în cluburi sau baruri, identificând disponibilitatea acestora de a intra ușor în relații cu persoane străine 

care acționează apoi prin diverse metode de impunere a puterii lor asupra victimelor: prin captarea 

încrederii lor, ca “prietene” sau “iubite”, prin propuneri de a deveni dansatoare sau chelnerițe în 

cluburi … până la violențe fizice, răpire sau viol.                                                                                                       

Recrutarea nu presupune întotdeauna contactul direct dintre traficant și victimă, ci acesta 

poate fi realizat și prin intermediari – persoane fizice și chiar persoane juridice, care practică diverse 

metode: plasarea de anunțuri de selecție pentru diverse tipuri de slujbe, de obicei în străinătate, 

casting-uri pentru modeling, acordarea de împrumuturi în condiții împovărătoare, neprecizate la 

momentul acordării lor și, deseori, garantate prin prestarea unor servicii pentru cel care oferă 

“ajutorul” etc. În practica judiciară s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, în 

modalitatea recrutării, chiar și atunci când victimele “au venit singure” la inculpată16 , însă inculpata 

le-a indus în eroare (chiar dacă victimele acceptaseră munca la negru), prin ascunderea condițiilor 

reale în care vor fi ținute în străinătate: cazarea în containere, îngrădirea libertății  de mișcare, lipsa 

hranei, etc. 

TRANSPORTAREA – presupune deplasarea victimei dintr-un loc în altul cu ajutorul unui mijloc 
de transport, fie în interiorul statului de origine, fie din statul de origine al victimei în statul de 
destinaţie, ceea ce poate presupune chiar tranzitarea mai multor linii de frontieră. Pentru reținerea 
infracțiunii nu are importanță mijlocul de deplasare folosit, pe uscat (autoturism, maxi taxi, autocar, 
tren, dar și mijloacele rudimentare pot fi luate în considerare: căruță, lectică, etc), pe apă sau aerian. 
Atunci când nu folosesc propriul vehicul sau nu însoțesc personal victima, poate fi reținută săvârșirea 
infracțiunii în această modalitate a transportării și când traficantul se ocupă de formalitățile necesare 
transportului, plătește sau procură biletele de călătorie, alte documente necesare trecerii frontierei, 
asigură suma percepută drept garanție a deținerii mijloacelor de subzistență o perioadă de timp 
(pentru călătoriile în anumite state), se ocupă de obținerea procurii de împuternicire a persoanei 
majore care însoțește minorul care trece granița, etc. 

TRANSFERAREA  - poate presupune fie transmiterea victimei de la un traficant la altul, atunci 
când este vândută pur şi simplu ca o marfă sau face obiectul unei alte tranzacţii încheiate între 

                                                           
16 ICCJ secția penală, Dec. Pen. Nr. 4001/04.12.2008 
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traficanţi (de ex. schimbul), fie activitatea de a muta victima dintr-un loc în care este cazată sau 
ascunsă aceasta, în alt loc17. Activitatea de a “vinde” victima unui alt traficant sau de a o da acestuia 
spre exploatare la schimb cu alte victime sau în contul unei datorii (în toate cazurile victima este 
considerată o marfă) este o practică frecvent întâlnită între traficanți. Pot fi întâlnite, însă și cazuri în 
care victima este transferată, chiar temporar, către un alt traficant considerat mai dur, în scopul 
pedepsirii acesteia și a intimidării celorlalte persoane exploatate.                                                                                   

ADĂPOSTIREA – este o noţiune mai largă decât “cazarea” menționată în Art. 12 din Legea nr. 

678/2001; presupune atât cazarea într-o locuinţă sau alt imobil cu această destinaţie, locuinţă a 

traficantului sau a altor persoane, cât și demersurile pentru cazarea la hoteluri, moteluri, dar şi 

adăpostirea în locuri improprii locuirii (beciuri, grajduri, barăci, clădiri părăsite, containere, păduri, 

locuri izolate etc.). Această modalitate de înfăptuire a infracțiunii variază de la punerea la dispoziție a 

propriei locuințe de către traficant, până la achitarea costurilor de cazare în locații în regim hotelier, 

dar presupune și căutarea unor locuri ascunse în care este plasată victima (mai ales în situația în care 

victima a intrat în mod ilegal pe teritoriul unui stat).                                                                                                       

PRIMIREA – înseamnă preluarea victimei de către un traficant atât de la un alt traficant, cât şi 

preluarea iniţială, dacă este vorba despre încredinţarea victimei de către rude sau alte persoane care 

au autoritate asupra acesteia. Primirea victimei poate sau nu să fie însoțită de remiterea unei sume 

de bani.                                                                                          

Ca și în Art. 12 din Legea nr. 678/2001, în Art. 210 CP sunt menținute, cu unele reformulări sau adăugiri, 

condițiile atașate elementului material (cerințele esențiale referitoare la activitățile incriminate), care 

caracterizează infracțiunea de trafic de persoane majore.                                                                                                                          

Condițiile prevăzute de Art. 210 alin. 1 lit. a):                                                             

CONSTRÂNGEREA – presupune orice tip de acțiune asupra corpului sau psihicului persoanei 

care îngrădește liberatea de a alege sau a acționa a acesteia. Constrângerea înglobează o serie de alte 

infracţiuni, dintre care, unele, erau prevăzute expres de Art. 12 din Legea nr. 678/2001: ameninţarea 

și lovirea sau alte violențe, motiv pentru care nici nu au mai fost redate explicit în textul de incriminare 

din noul CP. Acestora li se adaugă drept mijloace de constrângere alte infracțiuni precum: şantajul, 

furtul documentelor, distrugerea acestora sau a altor bunuri ale victimelor sau a apropiaţilor acestora, 

violul asupra victimei sau violarea altor persoane în prezenţa victimei etc.                                                                                              

În opinia noastră, infracțiunile prin care se realizează constrângerea nu sunt absorbite decât 

în măsura în care acestea erau suficiente pentru incriminarea infracțiunii de trafic de persoane, însă 

violențele grave, care depăşesc limitele “condiţiei” constrângerii obișnuite pot intra în concurs cu 

infracțiunea de trafic de persoane.                                                     

Vechiul cod penal includea în infracțiunea de lovire sau alte violențe acele tipuri de agresiune 

care se soldau cu până la 20 de zile de îngrijiri medicale (vătămarea corporală incluzând producerea 

de leziuni care necesitau între 20 și 60 de zile de îngrijiri medicale, peste 60 de zile fiind incriminată 

fapta ca vătămare corporală gravă). Noul cod, în Art. 193 NCP sancționează, în alin. 2 producerea de 

leziuni traumatice care necesită îngrijiri medicale de până la 90 de zile. Se apreciază faptul că 

infracțiunea de trafic de persoane poate intra în concurs cu infracțiunea prevăzută de Art. 193 alin. 2 

NCP. Producerea unor fracturi (durata de consolidare fiind, în lipsa complicațiilor, de circa 30 de zile), 

                                                           
17 Considerăm că și transferul dintr-un loc în altul, chiar și atunci când victima rămâne sub controlul aceluiași traficant, intră în această 
modalitate de realizare a infracțiunii. În acelașii sens: V. Dobrinoiu, în V Dobrinoiu, MA Hotca, M Gorunescu, M. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Chis, 
C Păun, N. Neagu, MC Sinescu, ”Noul Cod penal comentat”, vol. II, Universul juridic, București, 2012, p.126, în sens contrar: GC Zaharia, 
”Traficul de persoane”, CH Beck, București, 2012, p. 54. 
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aplicarea unor lovituri prin care s-au produs leziuni vindecabile într-un număr important de zile de 

îngrijiri medicale, chiar dacă mai mic de 90 de zile sau pentru care a fost necesară spitalizarea victimei, 

pot conduce la reținerea celor două infracțiuni în concurs. Acest aspect este important deoarece 

trebuie formulată plângere prealabilă pentru infracțiunea prevăzută de Art. 193, aceasta nefiind 

instrumentată din oficiu decât în cazul minorilor victime. De asemenea, infracțiunea de viol necesită 

formularea unei plângeri prealabile, în cazul în care victima este majoră, însă, din perspectiva victimei 

infracțiunii este importantă reținerea unor infracțiuni în concurs pentru agravarea răspunderii penale 

a autorului și stabilirea unei pedepse sporite ca urmare a aplicării regulilor specifice concursului de 

infracțiuni.                                                        

Există și o serie de fapte care sunt intimidante pentru victimă, chiar dacă nu sunt incriminate 

ca infracțiuni: violenţa asupra lucrurilor; relatarea unor agresiuni (reale sau imaginare) săvârşite 

asupra altor victime, povestiri despre ce li s-a întâmplat negativ altor victime după ce au ieşit de sub 

“protecţia” traficanţilor,  etc.; constrângerea poate îmbrăca și alte forme: efectuarea de către 

traficanți de așa zise “percheziții” ale camerei în care este adăpostită victima, umilirea acesteia, 

dezbrăcarea ei, înfometarea,  lipsirea de medicamente în cazul de boală sau de haine și produse de 

igienă, impunerea unui câștig minim zilnic pentru traficant și sancționarea în diverse moduri în cazul 

în care nu este realizat, reținerea pașaportului sau a actului de identitate, îndatorarea victimei sau a 

familiei acesteia etc. Tot în sfera constrângerii pot fi incluse și alte fapte care o împiedică pe victimă 

să ia decizii liber: administrarea de droguri sau de alte substanţe halucinogene, alcool, medicamente, 

etc.                                                                                                                                                 

RĂPIREA – presupune luarea victimei prin forţă din casa acesteia, a altor persoane, inclusiv de 

la un alt traficant, de pe stradă, dintr-un local sau din alte locuri în care aceasta se află; lipsirea de 

libertate prin mutarea dintr-un loc în altul. Nu are relevanță dacă locul în care este dusă victima prin 

răpire este sau nu cunoscut acesteia, ci numai lipsa acordului acesteia de a se deplasa în acel loc și 

ducerea ei cu forța. Nu are importanță nici faptul că victima a reușit să scape pe parcursul transportului 

sau din locația în care a fost plasată după răpire. 

INDUCEREA ÎN EROARE – este o noţiune mai largă decât cele de “fraudă sau înşelăciune” din 

fostul Art. 12 din Legea nr. 678/2001, care puteau fi speculate în apărare prin raportarea la elementele 

constitutive ale infracţiunii de înşelăciune sau la eventualele definiţii ale fraudei. În fapt, inducerea în 

eroare presupune orice minciună, informaţie falsă, informaţie ascunsă, necomunicarea intenţiei reale, 

neinformarea detaliată cu privire la activitatea pe care o va presta victima, precum şi tipul și condiţiile 

de muncă, locul în care va sta, libertatea de mişcare şi de comunicare pe care o va avea, sumele pe 

care le va primi, tratamentul la care va fi supusă victima, datoria faţă de traficant etc., aspecte care, 

dacă ar fi fost cunoscute de către victimă, nu ar fi acceptat oferta traficantului.                                                                                                             

ABUZUL DE AUTORITATE – înseamnă exercitarea abuzivă a influenţei de fapt sau a autorităţii 

de drept pe care traficantul o are asupra victimei, inclusiv situaţiile în care foste victimele sunt 

determinate să racoleze sau să ţină sub supraveghere alte victime. În această modalitate se realizează, 

de obicei, traficarea rudelor, a soțiilor, a concubinelor, a persoanelor pentru care au primit procură de 

însoţire în străinătate, a angajaților de către angajator, a elevilor de către profesori sau 

supraveghetori, a membrilor unor grupări de către liderii religioși sau spirituali, etc.                                                                                                                                      

Condițiile prevăzute de Art. 210 alin. 1 lit. b):                                                                                  

Pentru ca fapta săvârșită prin recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau 

primirea unei persoane în scopul exploatării ei să fie pedepsită ca infracțiune de trafic de persoane, 

trebuie să se regăsească și una dintre condițiile prevăzute la litera a) sau ca oricare dintre acțiunile 
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menționate să fie realizate profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima 

voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane. Starea victimei trebuie să preexiste, 

iar făptuitorul să profite de ea. Dacă aceste situaţii sunt produse de făptuitor se va reţine alin. (1) lit. 

a).                                                                            

Starea de neputinţă poate fi una psihică sau fizică și poate rezulta dintr-o împrejurare naturală 

(bătrânețe, boală) ori poate fi produsă de anumite evenimente din viața victimei sau sunt asociate 

unor etape de dezvoltare. În aceste ultime cazuri starea de neputință este temporară dar, uneori, 

foarte intensă (traume după un accident, tulburări sufleteşti datorate unor decese sau boli grave ale 

persoanelor apropiate, imaturitate accentuată în raport cu vârsta, starea persoanelor abuzate, 

epuizare extremă etc). Neputința de lungă durată (infirmitate, deficienţe fizice, boli mintale, intelect 

redus) poate fi și ea exploatată de traficant, de obicei, prin obligarea la cerșetorie. Alteori starea de 

vulnerabilitate se datorează chiar acțiunii victimei, însă traficantul profită de ea (beția voluntară, 

consumul de droguri). 

Pentru Art. 210 alin. (1) lit. b) teza finală nu se poate reține şi circumstanţa agravantă generală 

din Art. 77 lit. e) NCP (“săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei 

vătămate …”).              

Condițiile prevăzute de Art. 210 alin. 1 lit. c):                                                                         

Traficul de persoane săvârșit în condițiiile oferirii, primirii, acceptării sau primirii de bani ori 

de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra victimei este la fel 

de periculos, chiar dacă victima nu percepe în mod direct, la acel moment, tranzacția al cărei obiect 

este. 

OFERIREA banilor sau foloaselor presupune că se promit sau se arată persoanei care are 

autoritate asupra victimei bani sau bunuri. Nu contează dacă oferta este acceptată. 

DAREA presupune remiterea efectivă a banilor sau foloaselor; aceasta se poate realiza direct 

sau prin persoane interpuse, cu titlu explicit sau subînţeles; 

ACCEPTAREA presupune acordul expres sau tacit (dar neîndoielnic) al persoanei care are 

autoritate asupra victimei; acordul poate fi transmis traficantului direct sau indirect; 

PRIMIREA presupune preluarea efectivă a banilor sau foloaselor; dacă anterior făptuitorul 

acceptase oferta de bani sau foloase, infracţiunea s-a consumat la momentul acceptării. 

Nu este necesar, pentru existența infracțiuni, ca sumele de bani sau bunurile oferite de 

traficant să ajungă efectiv la persoana care are autoritate asupra victimei, putând fi date unor 

persoane din anturajul acesteia, însă este importantă obținerea consimțământului prin astfel de 

“argumente” materiale, pentru preluarea controlului traficantului asupra victimei. 

  Toţi cei în sarcina cărora se reţine săvârşirea ca autor a vreuneia dintre aceste acţiunile 

alternative care constituie verbum regens al infracțiunii trebuie să urmărească scopul exploatării 

victimei (intenție directă calificată prin scop).  Pentru complici este suficient faptul că au cunoscut 

existenţa scopului autorului, chiar dacă ei nu urmăresc direct acest scop (intenție indirectă). Nu are 

relevanţă dacă scopul a fost atins sau nu. Traficantul are reprezentarea caracterului ilicit al actelor sale 

în realizarea cărora se implică in mod conştient şi prevede consecinţele lor, urmărind totodată 

producerea acestora. 

Prin EXPLOATAREA UNEI PERSOANE se înţeleg activităţile prevăzute la Art. 182 NCP, respectiv: 
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    a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat; 

    b) ţinerea în sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de 

aservire; 

    c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea 

producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare 

sexuală; 

    d) obligarea la practicarea cerşetoriei; 

    e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal; 

FORME AGRAVATE: Singura formă agravată păstrată de noul CP în alin. (2) al Art. 210 este 

traficul de persoane săvârşit de un funcționar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu (pedepsit cu 

închisoare de la 5 la 12 ani, față de forma tip pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea 

unor drepturi - pedeapsa principală a rămas între aceleaşi limite ca în legea nr. 678/2001, iar pedepsele 

complementară şi accesorie sunt diversificate în partea generală a NCP (Art. 66). 

Au “dispărut” din incriminarea formelor agravate traficul de persoane săvârșit de două sau 

mai multe persoane împreună (noul CP prevede ca circumstanţă agravantă generală în Art. 77 

săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună) sau cel prin care  s-a cauzat victimei o 

vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (noul CP permite reținerea concursului de 

infracțiuni cu vătămarea corporală - Art. 194 și chiar cu infracțiunea prevăzută de Art. 193 alin. 2, așa 

cum s-a detaliat anterior). 

Din păcate a dispărut și agravanta care era prevăzută de alin. (3) al Art. 12 din Legea nr. 

678/2001, care sancționa traficul de persoane care  a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, 

cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Este adevărat că noul CP permite în 

acest caz sancțiuni mai severe prin aplicarea regiulilor de la  concursul de infracțiuni, după caz, cu 

infracţiunea de ucidere din culpă - Art. 192 NCP sau cu lovituri cauzatoare de moarte – Art. 195 NCP, 

ori chiar cu infracțiunea de omor. 

Art. 211 din noul CP incriminează traficul de minori astfel: 

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul 

exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită în condiţiile Art. 210 alin. (1) sau de către un funcţionar public 

în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. 

Modalităţile alternative de realizare a activităţilor care constituie verbum regens al infracţiunii 

de trafic de minori sunt aceleași ca pentru traficul de persoane majore, nefiind însă necesar să se 

regăsească niciuna dintre condițiile specifice prevăzute de Art. 210 CP, minorul fiind prezumat a se 

afla într-o stare de vulnerabilitate datorită lipsei sale de maturitate în înțelegerea faptelor și a 

consecințelor acestora asupra sa. Săvârșirea infracțiunii în acele condiții constituie o formă agravată a 

infracțiunii de trafic de minori.  

O altă agravantă este, ca și în cazul traficului de persoane majore, săvârșirea faptei de către 

un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Din păcate nu se mai regăsește ca agravantă 
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situația în care autorul este subiect calificat prin aceea că este ruda victimei. Nici agravanta din alin. 

(4) al Art. 13 din Legea nr. 678/2001 nu se mai regăsește (faptele care au avut ca urmare moartea sau 

sinuciderea victimei, discuțiile menționate la Art. 210 CP fiind valabile și în acest caz). 

Alin. 3 al Art. 210 și 211 prevăd expres că nu constituie cauză justificativă consimțământul 

victimei. Această precizare explicită era necesară față de concepția noului Cod penal referitoare la 

cauzele justificative și efectele lor. Art. 22 prevede consimţământul persoanei vătămate printre 

acestea, cu consecința nepedepsirii autorului unei fapte prevăzute de legea penală. Acest text prevede 

că ”este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, 

dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol”. 

Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi 

atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. Față de această ultimă teză, pentru fiecare 

dintre cele două infracțiuni a fost necesar alineatul 3, cu conținutul redat anterior.  

Art. 16  din Legea nr. 678/2001 (în prezent abrogat) prevedea: “Consimţământul persoanei, 

victimă a traficului, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului”.  Dacă sub imperiul legii vechi 

existenţa consimţământului persoanei vătămate făcea doar diferenţa dintre infracţiunea de trafic de 

persoane şi cea de proxenetism, conform art. 22 NCP,  consimţământul persoanei vătămate este cauză 

justificativă ca regulă, deci trebuie prevăzută expres excepţia. 
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CAPITOLUL II 

 

INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE ȘI EUROPENE 

Cadrul juridic internațional și european privind traficul de persoane 

Introducere 

 Acest capitol constituie o prezentare generală a celor mai importante instrumente 

internaționale și europene ce reglementează traficul de persoane în prezent. Capitolul își propune în 

primul rând să includă problema traficului de persoane în contextul dreptului internațional și a 

drepturilor omului și să ofere avocaților resurse utile. 

1.  Instrumentele internaționale 

 Instrumentul internațional de bază este Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 

traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor.18 Pentru prima dată, Protocolul atribuie prin 

definiție traficului de persoane un caracter juridic obligatoriu agreat la nivel internațional. Acesta este 

unul dintre cele trei protocoale anexate la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității 

transnaționale organizate.19 Convenția, Protocolul antitrafic și un protocol împotriva contrabandei au 

fost adoptate de Adunarea Generală a ONU în noiembrie 2000, la Palermo. Din acest motiv, Protocolul 

mai este cunoscut și sub denumirea de “Protocolul de la Palermo”. Convenția și protocoalele sale sunt 

în primul rând instrumente de aplicare a legii în scopul promovării cooperării transfrontaliere între 

guverne și asigurării unui cadru legislativ adecvat care abordează aceste infracțiuni în toate statele.  

Protocolul antitrafic este format din trei părți: Protocolul, secțiunile relevante ale Convenției și 

Notele interpretative (Travaux Preparatoires) care oferă o explicație a dispozițiilor Protocolului. 

De asemenea, există multiple tratate internaționale care aduc în discuție formele de încălcare 

a drepturilor omului pe care le implică infracțiunea de trafic de persoane. Printre cele mai importante 

se numără: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966), Pactul internațional cu 

privire la drepturile economice, sociale și culturale (1966), Convenția privind sclavia (1926), Convenția 

suplimentară ONU privind abolirea sclaviei, a comerţului cu sclavi şi a instituţiilor şi practicilor similare 

sclaviei (1956), Convențiile OIM privind Munca Forțată nr. 29 (1930) și nr. 105 (1957), Convenția privind 

protecția tuturor lucrătorilor migranți și a familiilor lor (1990), Convenția privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeilor (1979) și Convenția cu privire la Drepturile Copilului (1989). 

 

 

 

                                                           
18 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime, U.N. Doc. A/RES/55/25 (2000), disponibil la 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4720706c0.html 
19 Convention against Transnational Organized Crime, U.N. Doc. A/RES/55/25 (2000) și Travaux Preparatoires, disponibile la  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.     
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Instrumente internaționale fără caracter obligatoriu 

Un instrument esențial în drepturile omului îl reprezintă Principiile şi liniile directoare 

recomandate cu privire la drepturile omului OHCHR din 200220 care intenționează să ofere o bază 

pentru dezvoltarea, implementarea și evaluarea unui răspuns la problema traficului de persoane bazat 

pe drepturi. Liniile directoare acoperă prevenirea, protecția și asistența, precum și incriminarea, 

pedepsirea și despăgubirea. În 2010 OHCHR a publicat un comentariu care dezvoltă aceste linii 

directoare și oferă o direcție în ceea ce privește statutul juridic al diferitelor aspecte ale principiilor și 

liniilor directoare.21   

Instrumentele internaționale cheie cu privire la dreptul la măsuri corective corespunzătoare 

sunt: Principiile de bază și liniile directoare privind reparațiile și măsurile corective22 din 2005, și 

Declaraţia asupra principiilor de bază ale justiţiei privind victimele infracţiunilor şi ale abuzului de 

putere din 198523. Ambele sunt rezoluții, nu sunt instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, 

dar ele sunt obligatorii punct de vedere politic. 

2. Instrumente europene  

La nivel european, Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane (denumită în continuare Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane) este cel 

mai important instrument24. Spre deosebire de Protocolul ONU, Convenția Consiliului Europei 

identifică în mod explicit traficul de persoane ca o încălcare a drepturilor omului și oferă o listă de 

drepturi ale persoanelor traficate. Aceasta acoperă atât traficului intern, cât și pe cel transfrontalier. 

Un alt instrument european de bază este Convenția Europeană din 1950 pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO). Potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului 

(CEDO), traficul de persoane constituie o încălcare a Articolului 4 al Convenției care interzice sclavia, 

servitutea și munca forțată, fără a fi nevoie a se determina dacă acestea ar trebui să fie calificate drept 

sclavie, servitute sau muncă forțată (CEDO, Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei, Cererea nr. 25965/04, 

7 ianuarie 2010). 

Mai mult, Convenția Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente 

din 1983 stabilește o serie de principii de bază privind despăgubirea victimelor infracționalității. 

Instrumentele Uniunii Europene 

La nivelul UE, Directiva Comisiei 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (denumită în continuare Directiva 

UE împotriva traficului de persoane) este  principalul instrument. Directiva recunoaște traficul ca fiind 

o încălcare gravă a drepturilor omului și își propune să adopte o abordare integrată, holistică, bazată 

pe drepturile omului. Directiva acordă o atenție deosebită aspectelor ce privesc identificarea, 

asistența legală dar și alte tipuri de asistență, protecția, neurmărirea penală, precum și despăgubirea 

                                                           
20 OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, 20 May 2002, E/2002/68/Add.1, available at 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. 
21 OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary, 2010, available at 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf 
22 UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law, adopted by the General Assembly 21 March 
2006, A/RES/60147. 
23 UN General Assembly, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN General Assembly, 29 

November 1985, available at: www2.ohchr.org/english/law/victims.htm. 
24 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, available at: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/197.htm. See for the Explanatory Report 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/197.htm. 
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victimelor, inclusiv a copiilor victime. Comentariul Comun al ONU asupra Directivei UE privind 

prevenirea, combaterea și protejarea împotriva traficului de persoane din 2011 oferă un comentariu 

detaliat bazat pe drepturile omului detaliate privind directiva.25  

 

Alături de Directiva împotriva traficului de persoane, există alte patru directive ale UE deosebit 

de importante: 

 

 Directiva din 2004 privind permisul de şedere eliberat victimelor traficului de persoane care 
cooperează cu autorităţile competente26 prevede acordarea victimelor care cooperează cu 
autoritățile a unei perioade de reflecție și a unui permis de ședere temporară pe parcursul 
desfășurării procedurilor penale, inclusiv asistență materială, medicală, legală și alte tipuri de 
asistență,  asigurarea accesului la educație și pe piața muncii.  

 Directiva din 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii27 are scopul de a asigura că 
fiecare stat membru are un program național în vigoare care garantează despăgubirea echitabilă 
și corespunzătoare a victimelor infracţionalităţii și care este accesibil victimelor, indiferent de 
statul membru al UE în care persoana devine victimă a unei unei infracțiuni. 

 Directiva din 2009 cu privire la stabilirea sancțiunilor împotriva  angajatorilor de resortisanţi din 
ţări terţe aflaţi în situaţia de şedere ilegală 28  prevede sancțiuni penale pentru condiții de muncă 
abuzive, în cazul în care în care angajatorul cunoaște faptul că lucrătorul este o victimă a traficului 
de persoane sau a un minor. De asemenea, Directiva impune statelor membre obligativitatea 
angajatorilor de a asigura lucrătorilor săi plăți retroactive, cum ar fi salariile restante.  

 Directiva din 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor şi a pornografiei infantile29 obligă statele membre să incrimineze cererea de prostituție a 
copiilor și pornografia infantilă, precum și implicarea copiilor în activități de exploatare sexuală, 
inclusiv a turismului sexual și a activităților de tip “grooming”30 (stabilirea unei relaţii de prietenie 
cu un copil, în vederea exploatării sexuale a acestuia). Se acordă o atenție specială prevenirii, 
protecției victimelor împotriva traumelor suplimentare ce rezultă din procesul penal (inclusiv 
dreptul de a fi asistat în mod gratuit de un avocat), precum și tratamentul aplicat infractorilor, 
pentru a preveni un nou abuz din partea acestora.  

 Directiva din 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității31 abordează o gamă largă de drepturi ale victimelor, inclusiv dreptul la 
tratament în condiții de respect și recunoașterea condiției de victimă, protecția împotriva 
intimidării, protecția împotriva represaliilor și prejudiciilor suplimentare din partea persoanei 
acuzate și în timpul procedurilor penale, dreptul la informații accesibile și ușor de înțeles de la 
primul contact cu autoritățile, inclusiv cu privire la desfășurarea procesului penal; dreptul la 
servicii de asistență specializată, dreptul la despăgubire și repararea prejudiciului, precum și 

                                                           
25 Prevent Combat Protect Human Trafficking, Joint Commentary on the EU Directive - A Human Rights-Based Approach, available at: 
www.unhcr.org/refworld/docid/4edcbf932.html. 
26 Directiva 2004/81/CE a Consiliului privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de 
persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente (2004/81/EC, 29 April 
2004).  
27 Directiva Consiliului 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii. 
28 Directiva 2009/52/CE din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de 

resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. 
29 Directiva 2011/93/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile. 
30 N.t.: conform dicționarului Cambridge, termenul de grooming (“ademenire”) definește activitatea infracțională a unei persoane ce 
implică stabilirea unei relații de prietenie cu un copil în special prin Internet, cu scopul de a-l convinge să se implice într-o relație sexuală. 
(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grooming)   
31 Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4edcbf932.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:EN:NOT
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dreptul la evaluare individuală în scopul stabilirii gradului de vulnerabilitate și luarea măsurilor 
speciale de protecție. De asemenea, Directiva abordează drepturile membrilor familiei. 

Un rezumat al drepturilor victimelor traficului de persoane din UE se regăsește în lucrarea  

Comisiei Europene intitulată “Drepturile victimelor traficului de persoane în UE” din 2013.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Comisia Europeană, Afaceri Interne (2013), Drepturile victimelor traficului de persoane în UE. Lucrarea este disponibilă în 

mai multe limbi. A se vedea: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/EU_rights_victims. 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/EU_rights_victims
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CAPITOLUL III 

 

DREPTURILE VICTIMELOR ÎNAINTE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA 

PROCEDURILOR PENALE 

Identificarea posibilelor victime ale traficului de persoane (indicii întemeiate) 

și barierele în depunerea mărturiei  

Indicii întemeiate  

De cele mai multe ori, victimele traficului de persoane au motive întemeiate să nu-și dezvăluie 

situația în care se află și să nu acționeze în calitate de martor. Motivul cel mai invocat este teama 

pentru siguranța propriei persoane și a familiei, coroborat cu lipsa de încredere în autorități. Mai mult 

de cât atât, în ceeea ce privește persoanele traficate în industria sexului, stigmatul prostituției 

constituie o barieră majoră. Ca o consecință, numărul victimelor traficului de persoane care se 

autoidentifică este foarte mic. Așadar, procesul de identificare poate fi unul complex și foarte 

îndelungat. Acesta este unul dintre motivele pentru care Directiva UE subliniază faptul că victimele au 

dreptul la asistență și sprijin de îndată ce există un indiciu întemeiat că o persoană ar putea fi o victimă 

a traficului de persoane (Art. 11 (2) Dir. 2011/36/UE). În speța Rantsev împotriva Ciprului,  CEDO a 

considerat că statele au obligația pozitivă de a lua măsuri de protecție atunci când “autoritățile de stat 

au cunoscut, sau ar fi trebuit să cunoască circumstanțele care au generat suspiciuni credibile că o 

persoană fizică identificată a fost, sau ar fi putut să se afle într-o situație de risc real și imediat, ca 

urmare a traficării sau exploatării sale” (§ 286). Mai mult decât atât, autoritățile au obligația de a 

investiga cazurile în care există o suspiciune credibilă de trafic de persoane sau de o altă încălcare a 

prevederilor Art. 4 CEDO, independent de o plângere (§ 288).  

Bariere în ceea ce privește raportarea sau depunea mărturiei 

Teama de represalii 

Cele mai multe victime au fost amenințate cu represalii împotriva lor sau a familiilor lor în 

scopul de a le descuraja să ia contact cu autoritățile sau să ceară ajutor de la alte persoane. Cercetările 

arată că, în multe cazuri amenințările și intimidările continuă chiar și atunci când victima nu mai este 

supusă în mod direct traficării. În cele mai multe cazuri, traficul de persoane se desfășoară într-o rețea 

mai mult sau mai puțin organizată. Prin urmare, chiar dacă victima (femeie sau bărbat) este în 

siguranță și unul sau mai mulți dintre infractorii sunt arestați, familia lor poate fi încă în pericol. 

Stigmatizarea și excluderea socială 

O femeie traficată în industria sexului fie în interiorul țării, fie în afara granițelor, va fi foarte 

conștientă de faptul că va purta stigmatul prostituția și va trăi cu prejudecata comună conform căreia, 

ajungând prostituată, o femeie își pierde inclusiv dreptul de a fi protejată împotriva violenței și 

abuzurilor, deoarece aceasta este “vina ei”. Este mult mai probabil ca acest lucru să se întâmple în 

cazul femeilor care au lucrat anterior în prostituție sau care știau că vor lucra în industria sexului. 

Acestea se vor teme de faptul că nu vor fi crezute sau se vor teme că vor fi pedepsite, în special în 

țările în care prostituția este ilegală. În mod justificat, multe femei se tem de stigmatizare și respingere 

din partea propriilor familii sau comunități, mai ales în cazul în care se cunoaște că au lucrat ca 

prostituate.   
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Lipsa de încredere în organele de poliție și sistemul juridic 

Majoritatea victimelor au foarte puțină încredere în sistemul juridic și în poliție, în special dacă 

acestea sunt migranții fără acte, dacă provin din comunitățile minoritare sau au lucrat ca prostituate. 

Deseori acestea au experiențe anterioare negative cu poliția.  

Genul 

Lipsa de control asupra vieții este o caracteristică generală a situațiilor de trafic. În ceea ce le 

privește pe femei, acest lucru poate fi amplificat de statutul social scăzut din cadrul comunităților din 

care provin,  sau de faptul că infracțiunea comisă împotriva lor poate fi considerată ca fiind din propria 

vină sau ca o crimă împotriva onoarei familiei.  

Statutul de imigrant 

Teama de arestare și/sau deportare constituie barierele majore pentru care victimele cu 

statut de imigrant nu se aderesează autorităților. Deportarea nu doar că expune aceste victime riscului 

de represalii sau de re-traficare la întoarcerea în țara de origine dar, pot fi hărțuite sau urmărite penal 

de către autoritățile din țara de origine, de exemplu pentru trecere ilegală a frontierei sau pentru  

prostituție. În unele cazuri, victimele s-au împrumutat de bani pentru a-și plăti recrutorii. Deportarea 

înseamnă întoarcerea acasă cu mâna goală, fără posibilitatea rambursării datoriilor.  

Relația cu traficantul 

Relația dintre traficant(-ți) și victimă poate fi una complexă. Multe victime au fost forțate să 

supraviețuiască într-o situație de dependență extremă față de răpitorii lor, situațiile fiind extrem de 

imprevizibile, punându-le viața în pericol. Efectele acestora sunt comparabile cu răspunsurile 

victimelor luării de ostatici sau ale răpirilor. De exemplu, victimele se pot identifica cu răpitorul lor sau 

îl pot proteja (sindromul Stockholm). Unele victime vor alege să-l protejaze pe traficant, deoarece 

acestea cred că traficantul este singura persoană care are putere să le ajute.  

În general, traficanți dezinformează, creând o stare generală de nesiguranță și teamă în jurul 

persoanelor traficate prin amenințări, violență, manipularea psihologică și izolare. O strategie comună 

a traficanților este “dezbină și stăpânește”: de exemplu, o victimă, poate fi folosită în scopul controlării  

altor victime în schimbul unor anumite privilegii sau pentru mai multă libertate. Sau, un membru al 

rețelei criminale are rolul de a executa pedepse (de exemplu, pentru neascultare), în timp ce un altul 

se oferă să le îngrijească vânătăile și rănile. Printre alte strategii se numără: aplicarea de tratamente 

degradante, ridiculizarea, umilirea sau dezumanizarea victimei prin deprivarea de nume, identificarea 

unor informații și bunuri. De asemenea, victimele pot fi greșit informate cu scopul învrăjbirii unora 

împotriva altora. În cazul în care victima este o femeie, traficanții ar putea simula o “relație romantică” 

ca și strategie. 

Uneori, victimele încercă să reia legătura cu traficanții lor, de exemplu pentru a le oferi 

siguranță fie lor, fie familiilor lor. De asemenea, victimele pot avea sentimentul că unul dintre membrii 

rețelei criminale este, de fapt, de partea lor, de exemplu atunci când au fost consolate în momentele 

dificile.  

Traumele 

Unele victime pot suferi de tulburare severă de stres post-traumatic (TSPT) care le poate 

afecta capacitatea de a-și aminti detalii sau de a face declarații coerente și complete, iar acest lucru 

face ca  victimele să fie convingătoare, inconstante și lipsite de credibilitate. Teoretic, o traumă se 

petrece atunci când o persoană nu este capabilă să proceseze un anumit eveniment din viața sa, 

deoarece conceptele de bază și de necontestat raportate la “sine”, la “ceilalți” și la mediul său social 

nu concordă cu  evenimentul în sine. 
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Strategii de supraviețuire și adaptare 

Oamenii adoptă diverse strategii de supraviețuire și de adaptare la situația de victimă a 

traficului de persoane. Printre cele mai cunoscute astfel de strategii se numără: 

• Ascultarea, în speranța că traficantul își va ține promisiunea sau se va abține de la 

violență, dacă acestea sunt suficient de ascultătoare  

• Ascultare deplină în scopul inducerii în eroare a gardienilor și găsirea unei modalități de 

evadare 

• Încercarea de a face pe plac traficantului prin afișarea unei relații pozitive și anticiparea 

dorințelor acestuia. Practic, acestea îl “înțeleg” pe traficant, îl simpatizează, simt 

compasiune față de acesta sau chiar se îndrăgostesc de el. 

• Încercarea de a identifica și de a influența persoanele de încredere din  cadrul rețelei 

• Detașarea emoțională. 

 

Drepturile victimelor traficului de persoane în dreptul internațional și 

comunitar european 

Introducere 

Mai jos se regăsesc principalele drepturi ale victimelor, așa cum sunt prevăzute în dreptul 

internațional și comunitar european. Aceste standarde derinvă din Protocolul ONU antitrafic și 

convenția de bază a acestuia privind criminalitatea organizată, Convenţia Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de fiinţe umane, Directivele UE și principalele tratate privind drepturile 

omului. Scopul este acela de a  oferi avocaților un cadru informativ general, util în reprezentarea 

persoanelor traficate și apărarea intereselor lor. 

Dreptul la asistență 

Deși traficul de persoane este recunoscut ca o infracțiune gravă și o încălcare a drepturilor 

omului, în multe cazuri persoanele traficate sunt văzute în primul rând ca martori și ca instrumente de 

aplicare a legii. De exemplu, în aproape toate țările accesul la asistență și protecție este condiționat 

de disponibilitatea victimei de a coopera cu autoritățile și utilitatea victimei în procesul penal. Deseori, 

măsurile luate nu respectă drepturile fundamentale ale omului și a demnității persoanei traficate. Un 

exemplu în acest sens îl constituie limitarea libertății de circulație a victimei sau contactarea familiei 

acesteia și informarea autorităților din țara de origine cu privire la situația în care se află, fără acordul 

prealabil al acesteia. 

În ultimii ani s-a acordat o atenție sporită nevoilor și drepturilor victimelor traficului de 

persoane. În timp ce majoritatea prevederilor legate de victime din Protocolul ONU nu sunt obligatorii, 

Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane și Directiva UE din 2011 împotriva traficului 

de persoane stabilesc un set de standarde minime de asistență și protecție pe care statele părți sunt 

obligate să le asigure victimelor, indiferent de dorința victimei de a depune mărturie sau nu. Conform 

Directivei UE împotriva traficului de persoane, asistența trebuie asigurată încă de la primele indicii 

întemeiate că o persoană este o potențială victimă a traficului de persoane (Art. 11 (2)). 

Atât Convenția CE cât și Directiva UE stipulează că orice ajutor ar trebui să fie asigurat în mod 

informat și consensual și ar trebui să includă cel puțin cazare corespunzătoare și în condiții de 

siguranță, asistență psihologică și materială, acces la servicii medicale de urgență, servicii de traducere 

și interpretariat, consiliere și informare cu privire la drepturile lor legale și serviciile disponibile 



 

pagina 20 
 

destinate acestora, asistență pentru apărarea drepturilor și a intereselor lor pe durata desfășurării 

procedurii penale și, în cazul copiilor, accesul la educație.  

În plus, statele sunt obligate să ia măsuri în vederea facilitării identificării victimelor traficului de 

persoane. 

Dreptul la reprezentare legală 

Victimele au dreptul la un avocat pentru protejarea drepturilor lor, pentru a le informa cu 

privire la rolul lor în cadrul procedurii, pentru a-și apăra interesele, pentru a-și face 

cunoscute punctele de vedere  astfel încât acestea să fie luate în considerare în cadrul 

procedurilor penale. Aici sunt incluse procedurile civile sau alte tipuri de proceduri în scopul 

solicitării de despăgubiri pentru prejudiciile suferite. 

Majoritatea persoanelor traficate nu sunt informate cu privire la drepturile acestora și nu au 

nicio experiență în ceea ce privește procedurile judiciare. Pentru a-și exercita drepturile legale, accesul 

la asistența juridică este o condiție indispensabilă. De la primul contact al victimei cu autoritățile (de 

preferință înainte de acest moment), trebuie numit un avocat. Se recomandă ca victima să fie 

reprezentată de același avocat pe tot parcursul procedurii judiciare.  

Atât Protocolul ONU antitrafic cât și Convenția CE privind lupta împotriva traficului de 

persoane cuprind dispoziții privind asistența juridică și reprezentarea. Expunerea de motive a acestuia 

din urmă se referă la CEDO, care a considerat că, în anumite circumstanțe, există dreptul la asistență 

legală gratuită, conform prevederilor Art. 6 (1) din CEDO (Airey împotriva Irlandei, 9 oct. 1979). În cazul 

în care o persoană nu este capabilă să se reprezinte singură  în mod corespunzător și satisfăcător fără 

asistența unui avocat,  accesul efectiv la o instanță se poate realiza prin asigurarea de asistență legală 

gratuită (Golder împotriva Marii Britanii, 21 februarie 1975). 

Directiva UE din 2011 împotriva traficului de persoane cere statelor membre să asigure 

victimelor, fără întârziere, consiliere reprezentare juridică, care trebuie să fie gratuite în cazul în care 

victima nu dispune de suficiente resurse financiare (Art. 12 (2)). 

Dreptul la informare  

Victimele au dreptul la informare cu privire la statutul lor, drepturile lor și procedurile 

judiciare și administrative relevante, inclusiv accesul la informații cu privire la căile de atac 

disponibile. 

Transparența procedurilor și corectitudinea informațiilor sunt aspecte extrem de importante. 

Sunt frecvente cazurile în care persoanele traficate au fost înșelate sau folosite. Este important ca 

victima să primească informații complete și exacte pentru a-i permite să ia decizii în cunoștință de 

cauză. În momentul în care victimei îi sunt oferite informații, trebuie să se țină cont de posibilele efecte 

ale traumelor psihologice, precum  și de abilitățile cognitive ale persoanei. De exemplu, este posibil ca 

victimele  traumatizate să nu fie capabile să proceseze informațiile în mod corespunzător. 

În cazul în care victima și-a exprimat dorința de a fi în permanență informată cu privire la 

procedura juridică în urma plângerii penale înaintate de aceasta, organele de poliție ar trebui să 

depună toată diligența și să informeze victima cu privire la stadiul și dispunerea procedurilor până la 

momentul în care dosarul este transmis procurorului. Din acel moment, procurorul ar trebui să fie 

responsabil pentru informarea victimei cu privire la stadiul procedurilor. Avocatul poate avea doar 

rolul de “supraveghetor” în acest sens.  
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Dreptul de a nu coopera cu organele de drept 

Victimele au dreptul de a refuza cooperarea cu autoritățile de urmărire penală. 

Plângerile penale sau participarea în calitate de martor pot avea consecințe pe termen lung 

pentru victime. Atât victimele cât și copiii acestora și alte persoane dragi riscă să fie ținta unor acțiuni 

de intimidare și represalii din partea infractorilor și creșterea riscului ca situația lor să devină 

cunoscută public, cu toate consecințele pe care le implică. Mai mult decât atât, acțiunile în instanță în 

sine sunt extrem de împovărătoare și implică riscul de retraumatizare a victimei. Aceste preocupări 

trebuie să fie pe deplin înțelese și respectate. De asemenea, victimele pot avea nevoie de timp înainte 

de a-și exprima poziția sau opțiunea. În cazul în care victima are nevoie de mai mult timp pentru a lua 

o decizie în cunoștință de cauză cu privire la înaintarea unei plângeri penale, sau la participarea în 

calitate de martor, această perioadă de timp ar trebui să i se acorde. Aceast lucru scade riscul de 

revictimizare și este de natură să faciliteze strângerea unor dovezi mai bune pentru un martor mai 

puternic pe termen lung. În cazul în care victima, indiferent de motiv, decide să nu depună plângere 

și să nu participe în calitate de martor, această decizie ar trebui să fie respectată fără exercitarea 

vreunei influențe nejustificate asupra acesteia. 

Dreptul la protecția vieții private 

Victimele au dreptul la protecția identității și a vieții private. Acestea au dreptul de a solicita 

ca identitatea sau viața privată să le fie protejate în timpul procedurilor penale, fără accesul 

presei și  al publicul în sala de judecată. 

O teamă majoră a celor mai multe dintre victime este legată de faptul că identitatea și faptele 

lor pot deveni cunoscute public, în special atunci când acestea au fost traficate în industria sexului. 

Expunerea publică poate duce la stigmatizare și respingere socială și poate constitui un obstacol în  

restabilirea unei vieți normale. Protecția împotriva încălcării dreptului la viață privată este importantă 

în orice etapă a procedurilor. În cazul în care victima, de exemplu, preferă să nu informeze persoanele 

apropiate (familie, partener, prieteni, vecini, comunitate) cu privire la situația neplăcută în care se află, 

această dorință trebuie să fie respectată în orice moment. Contactul cu victima trebuie să se realizeze 

într-o manieră care să respecte această dorință, de exemplu, prin serviciile unei organizații de sprijinire 

a victimelor. 

Principiile și liniile directoare CEDO recomandate solicită statele să se asigure că 

...persoanele traficate sunt protejate eficient împotriva amenințărilor, intimidărilor, relelor 

tratamente  la care pot fi supuse de către traficanți sau de către persoanele asociate acestora. În acest 

scop, nu trebuie să se facă nicio divulgare publică cu privire la identitatea și viața privată a victimelor 

traficului de persoane ci, dimpotrivă, trebuie să fie se respectate și protejate în măsura în care este 

posibil, ținând cont de dreptul oricărei persoane acuzate la un proces echitabil. Persoanele traficate 

trebuie să fie avertizate corespunzător și anterior cu privire la dificultățile inerente în protejarea 

identității lor, fără promisiuni false sau nerealiste în ceea ce privește capacitățile organelor de drept în 

acest sens (Linia directoare 6). 

Dreptul la protecția integrității fizice și a siguranței  

Victimele au dreptul la protecția siguranței lor. Organele de poliție trebuie să examineze dacă 

siguranța și securitatea victimei sunt asigurate.  

Dreptul la integritate se referă la protejarea siguranței victimei cum ar fi, de exemplu, 

examinarea medicală. Victima trebuie să-și dea consimțământul informat pentru orice examinare 

medicală sau orice alt tip de examinare. Pentru aceasta, victima trebuie să fie informată cu privire la 
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șansele foarte mici ca  informațiile medicale să rămână confidențiale în cazul în care cazul ajunge în 

instanță. În acest caz,  refuzul de a-și da consimțământul nu trebuie considerat un eșec în cooperarea 

cu autoritățile. 

Dreptul la protecție în calitate de martor 

În cazul în care victimele depun mărturie în cadrul procedurilor penale, acestea au dreptul de 

a fi protejate în calitate de martor și de a fi tratate cu respect și demnitate. Martorii au dreptul de a fi 

protejați împotriva amenințărilor, insultelor, oricăror forme de intimidare și atac, în timpul și după 

finalizarea urmăririi penale. 

Cele mai multe victime se tem pe bună dreptate de represalii îndreptate împotriva lor, a copiii 

lor sau a altor persoane apropiate. În multe cazuri, victimele au fost amenințate de către suspecți cu 

represalii împotriva lor și a persoanelor apropiate dacă îndrăznesc să se adreseze poliției. Deseori, 

victimele cunosc gradul de violență cu care suspecții sunt capabili să răspundă. În multe cazuri, 

traficanții sau persoanele asociate lor (care pot include membrii familiei) vor încerca să intimideze 

victima pentru a o reduce la tăcere. Aceștia pot pune presiune pe victimă sau pot recurge la hărțuire 

și abuz pentru a o împiedica să depună mărturie sau pentru a-și retrage declarația. Acest lucru este cu 

mult mai grav în cazul în care există o relație strânsă între victimă și traficant, de exemplu atunci când 

aceștia provin din aceeași comunitate sau familie. Prin urmare, trebuie să se acorde deosebită 

siguranței victimei, familiei și prietenilor acesteia.  

Pentru persoanele traficate, teama de confruntare directă cu acuzatul (suspectul) este una 

majoră. Ori de câte ori este posibil, confruntarea directă dintre victimă/martor și acuzat în cursul 

anchetei penale și a procesului trebuie evitate pentru a nu supune victima unei presiuni inutile și 

pentru a o proteja de orice intimidare din partea acuzatului. Deși este bine să existe programe specifice 

de protecție a martorilor, în general, acestea nu oferă o opțiune reală, deoarece victima este nevoită 

să-și schimbe identitatea, să rupă orice legătură cu familia și prietenii săi, distrugând astfel întreaga sa 

experiență anterioară. 

Evitarea victimizării secundare 

Factorii cheie pentru prevenirea victimizării secundare sunt: asigurarea de informații 

corespunzătoare, astfel încât victima să cunoască ceea ce urmează să se întâmple pentru a lua decizii 

în cunoștință de cauză; evitarea repetării inutile a audierilor în cadrul anchetei, urmăririi penale și a 

procesului; protecția împotriva confruntării inutile cu suspectul sau cu membrii familiei suspectului; 

evitarea contactului vizual dintre victimă și suspect în timpul depunerii mărturiei (de exemplu 

interviuri,  interogatorii încrucișate) prin utilizarea unor tehnologii adecvate de comunicare; și, de 

asemenea, evitarea întrebărilor nepotrivite și inutile cu privire la viața lor privată sau la istoricul sexual, 

în special în cazul victimelor traficului de persoane din industria sexului. 

Dreptul la despăgubire 

Persoanele traficate au dreptul la măsuri corective adecvate și eficiente. Aceasta include 

dreptul la despăgubire pentru daunele suferite. 

Dreptul la despăgubire este un element important al accesului la justiție al persoanelor 

traficate. De regulă, victimele traficului de persoane, au suferit prejudicii grave, atât de natură 

materială (pierderi financiare și bănești: neplata salariilor, costuri medicale, costuri de înmormântare 

sau spitalizare, precum și alte costuri, cum ar fi costuri de relocare, pierderea unor venituri viitoare, 

pagube materiale, etc.) cât și de natură nematerială sau daune morale (suferințe psihologice și 
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emoționale, afectarea sau pierderea reputației, durere și suferință, pierderea mediului social și a 

cercului de prieteni).  

Repararea prejudiciilor suferite este un principiu juridic fundamental care constituie atât un 

principiu general de drept cât și o regulă de drept cutumiar.33 Conform Principiilor recomandate de 

OHCHR: 

Persoanele traficate, în calitate de victime ale încălcării drepturilor omului, au dreptul legal 

internațional la măsuri corective adecvate și corespunzătoare. În practică, acest drept nu este pus la 

dispoziția persoanelor traficate în mod eficient, acestea nedispunând de informațiile necesare cu 

privire la posibilitățile și procesele de urmat pentru a beneficia de măsurile corective corespunzătoare, 

inclusiv despăgubiri în calitate de victimă a traficării și exploatării. Pentru a rezolva această problemă, 

persoanelor traficate trebuie să li se asigure asistență juridică și materială, astfel încât acestea să-și 

poată cunoaște drepturile la măsuri corective adecvate și corespunzătoare.”34  

Protocolul antitrafic ONU și convenția sa de bază obligă statele părți să stabilească proceduri 

adecvate pentru a asigura accesul la compensare și restituire. În plus, Convenția CE privind lupta 

împotriva traficul de persoane cuprinde o dispoziție privind compensațiile din partea statului, de 

exemplu prin crearea unui Fond  destinat victimelor. Instrumentele internaționale cheie sunt: 

Principiile de bază și liniile directoare privind remedierile și reparațiile din 2005,35 Declarația privind 

principiile de bază ale justiției referitoare la victimele infracțiunilor și abuzului de putere din 1985,36 

și, în ceea ce-i privește pe copii, Liniile directoare ale justiției din 2005 privind copiii victime și martori 

ai infracțiunilor.37. În plus, Convențiile OIM nr. 97 și 143 privind lucrătorii migranți, precum și Convenția 

internațională privind protecția lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora (CIDMM) 

stabilesc un set de standarde în vederea asigurării dreptului migranților de a fi remunerați pentru 

munca prestată. O dispoziție similară este cuprinsă în Directiva UE 2009 referitoare la standardele 

minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți ilegali din țări terțe.38 

În cazul încălcării drepturilor de către actori non-statali, în principiu aceștia sunt responsabili 

în mod individual pentru prejudiciile cauzate victimei. Cu toate acestea, în anumite condiții, 

responsabilitatea poate reveni statului, de exemplu, atunci când actorii statali sunt complici ai 

infracțiunii de traficare sau în cazul în care un stat nu a reușit să prevină, să investigheze și să 

pedepsească în mod corespunzător traficul de persoane și/sau consecințele muncii forțate, așa cum a 

stabilit CEDO în spețele Rantsev împotriva Rusiei și Ciprului și Siliadin împotriva Franței.39     

Conform Legii model UNODC împotriva traficului de persoane, compensarea poate include plata 

pentru sau către: 

 Costurile pentru tratamentul medical, fizic, psihologic sau psihiatric solicitat de victimă; 

                                                           
33 OHCHR, Commentary on the Recommended Principles, p. 223. 
34 OHCHR, Recommended Principles, guideline 9. 
35 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law (hereinafter: Basic Principles and Guidelines on 
Remedy and Reparation), UN General Assembly, 16 December 2005.  
36 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN General Assembly, 29 November 
1985. 
37 Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res. 2005/20). 
38 Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 providing for minimum standards on 
sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals. 
39 ECrtHR, Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010; ECrtHR, Siliadin v. France, no. 73316/01, 26 July 
2005. Pentru o discuție mai largă privind responsabilitatea statului: OHCHR, Commentary on the Recommended Principles, 
p. 224-225; Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, 13 
April 2011 (A/HRC/17/35), p. 4-5. 
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 Costurile pentru terapie fizică și ergoterapie sau reabilitare solicitate de victimă; 

 Costurile necesare pentru transport, îngrijirea temporară a copiilor, găzduirea temporară sau 
deplasarea victimei la o reședință temporară în condiții de siguranță; 

 Venituri pierdute și salarii restante conform legislației naționale și reglementărilor cu privire 
la condițiile de salarizare; 

 Taxele juridice și alte costuri sau cheltuieli suportate, inclusiv costurile aferente participării 
victimei în procesul de investigare și de urmărire penală; 

 Plata pentru prejudicii nemateriale ca rezultat al daunelor morale, fizice sau psihologice, stres 
emoțional, durerea și suferința cu care victima s-a confruntat, ca urmare a unei infracțiunii;  

 Orice alte costuri sau pierderi suferite de victimă ca rezultat direct.  

Neurmărirea penală și nepedepsirea persoanelor traficate 

Victimele traficului de persoane nu trebuie puse sub acuzare sau urmărite penal pentru 

prostituție sau alte acte ilegale în care erau obligate să se angajeze. 

Este posibil ca victimele traficului de persoane să fi săvârșit acte ilicite fiind constrânse de 

împrejurări, cum ar fi trecerea ilegală a frontierei, cerșetorie sau prostituție. În special în cazul 

traficului de persoane în industria sexului, victima poate fi prinsă la mijloc: dacă nu raportează 

infracțiunea sau nu facilitează arestarea infractorilor, aceasta poate fi urmărită penal de către 

autorități pentru prostituție, dar dacă face acest lucru, riscă să fie ținta unor represalii și intimidări din 

partea autorilor infracțiunii. 

Un principiu larg acceptat este acela conform căruia o persoană nu trebuie considerată 

responsabilă pentru o anumită infracțiune, dacă aceasta a fost obligată să o săvârșească. Întrucât 

Protocolul ONU împotriva traficului de persoane nu abordează în mod specific această problemă, 

Grupul de lucru privind traficul de persoane, organism înființat pentru a face recomandări cu privire 

la punerea efectivă în aplicare a protocolului, a menționat că statele părți ar trebui să ia în considerare 

“nepedepsirea sau neurmărirea penală a persoanelor traficate pentru acte ilicite comise ca urmare 

directă a condiției de persoane traficate, sau în cazul în care acestea au fost obligate să săvârșească 

astfel de acte ilicite.”40  

Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane prevede în mod explicit 

posibilitatea de a nu impune sancțiuni victimelor pentru implicarea acestora în activități ilicite, dacă 

acestea au fost obligate le săvârșească ca urmare a constrângerii (Art. 26). Acest lucru este explicat în 

continuare în Raportul Explicativ41. Directiva UE privind traficul de persoane conține un articol similar 

(Art. 8). 

Nearestare persoanelor traficate 

Persoanele traficate nu ar trebuie să fie arestate sau ținute în adăposturi închise sau în alte 

centre de asistență socială. 

Reținerea persoanelor (prezumate a fi) traficate (inclusiv copiii) în locurile de detenție publică 

sau în  adăposturile publice sau private încalcă o serie de principii fundamentale ale dreptului 

internațional, cum ar fi dreptul la libertatea de mișcare, interdicția de privare ilegală de libertate, 

                                                           
40 UN, Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Report on the 

meeting of the Working Group on Trafficking in Persons held in Vienna on 14 and 15 April 2009, (CTOC/COP/WG.4/2009/2, 

para. 12). 
41 CoE, Explanatory Report – Action against Trafficking in Human Beings, 16.V.2005, para. 272-274. 
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arestarea și detenția arbitrară, precum și interzicerea discriminării pe criterii de sex; prin urmare, 

reținerea trebuie să fie considerată ilegală.42  

Detenția persoanelor traficate, definită ca fiind “condiția oricărei persoane private de 

libertate, cu excepția condamnării pentru o infracțiune”43, poate acoperi o gamă largă de situații. 

Victimele pot fi reținute ca migranți ilegali/fără acte, ca urmare a implicării în activități ilegale (cum ar 

fi prostituția sau munca neautorizată - chiar dacă au fost corect identificate ca victime), deoarece 

acestea nu doresc sau nu pot să coopereze în cadrul cercetărilor penale sau cooperarea lor nu este 

considerată utilă.  

O altă formă de detenție o constituie plasarea persoanelor traficate în adăposturi închise sau 

în alte anexe sociale în condiții similare detenției. Justificările comune pentru această formă de 

detenție sunt: necesitatea de a oferi adăpost și sprijin, necesitatea de a proteja victimele împotriva 

oricăror noi prejudicii și necesitatea de a asigura cooperarea victimei în cadrul procedurilor de 

investigare și urmărire penală a traficanților. Detenția victimelor în adăposturi și în alte instituții de 

asistență socială este considerată o practică ce reflectă predominanța factorului de gen, deoarece 

majoritatea persoanelor traficate deținute în adăposturi închise sunt femei. 

În ceea ce privește victimele copii, Articolul 37(b) CRC prevede că 

“niciun copil nu trebuie să fie privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar.44 Arestarea, 

detenția sau întemnițarea unui copil trebuie să fie conforme prevederilor legale; 

aceste măsuri trebuie luate pentru perioada de timp pertinentă cea mai scurtă cu 

putință și doar ca o măsură de ultimă instanță.” 

Detenția copiilor care au nevoie de protecție a fost respinsă în mod explicit de către Comitetul 

pentru Drepturile Copilului:  

“ O astfel de privare de libertate pentru copiii care au fost abandonați sau abuzați 

echivalează cu pedeapsirea copiilor victime ale infracțiunilor, și nu cu pedpsirea 

infractorilor.”45 

Permisul de ședere temporară, permanentă și umanitar 

Victimele au dreptul la o perioadă de reflecție de 3 luni. Victimele care sunt migranți sau 

fără documente au dreptul la un permis de ședere temporară pe durata desfășurării 

procedurilor penale și la sfârșitul perioadei de reflecție când decid dacă doresc să coopereze 

cu autoritățile sau nu. În cazul în care întoarcerea în țara de origine ar putea pune în pericol 

viața și siguranța persoanelor traficate, acestea au dreptul să solicite azil sau un permis de 

ședere pentru motive umanitare. 

Perioada de reflecție și permisul de ședere temporară 

Perioada de reflecție și de recuperare permite persoanelor traficate să înceapă recuperarea 

pentru a putea lua decizii bine chibzuite și în cunoștință de cauză cu privire la alternativele disponibile. 

Perioada de reflecție nu presupune cooperarea cu autoritățile și nu trebuie utilizată pentru a obliga 

persoanele traficate să coopereze. Perioada de reflecție este importantă în egală măsură pentru 

                                                           
42 Anne Gallagher & Elaine Pearson, Detention of Trafficked Persons in shelters. A legal and policy analysis, 2008. See also Joint UN 
Commentary, Prevent Combat Protect, p. 38. 
43 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, UN General Assembly Resolution 
43/173, annex. 
44 See also CRC General Comment No. 6 on unaccompanied and separated children. 
45 Committee on the Rights of the Child, General Comment no. 10 on children’s rights in juvenile justice. 
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victimele cetățeni români sau străini, indiferent dacă sunt traficate în interiorul sau în afara granițelor. 

Potrivit   Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane, perioada de 

reflecție  trebuie să fie de cel puțin 30 de zile, atunci când există motive întemeiate pentru a crede că 

persoana este o victimă a traficului de persoane. Dovezile empirice sugerează că este necesară o 

perioadă minimă de 90 de zile ca funcțiile cognitive și puterea emoțională a unei persoane traficate să 

crească la un nivel la care aceasta este capabilă să ia cele mai bune decizii cu privire la siguranța și 

cooperarea cu autoritățile împotriva traficanților, precum și pentru a oferi dovezi detaliate despre 

evenimente din trecut.46  

Protecția internațională47 

Deoarece nu toate victimele sunt refugiați, unele persoane traficate ar putea avea nevoie de 

protecție internațională. Persoanele traficate se pot afla în imposibilitatea de a reveni în țara de 

origine de teama revictimizării sau retraficării. De asemenea, se pot teme de ostracizare, stigmatizare 

și pedepsire de către familiile lor, de comunitate și, uneori, de către autoritățile. Soluția la această 

temere ce poate fi întemeiată o reprezintă declanșarea procesului de protecție internațională în 

conformitate cu legislația privind refugiații.  

Obligația de a oferi protecție, inclusiv protecție împotriva returnării și acordarea statutului de 

refugiat sau protecție subsidiară este consacrată în mai multe tratate internaționale și regionale. 

Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane prevede în mod explicit că persoana 

traficată nu trebuie  returnată într-un alt stat atunci când există un risc major ca aceasta să fie supusă 

persecuțiilor, torturii sau altor forme de maltratare. De asemenea, Convenția întărește dreptul 

persoanelor traficate de a solicita și beneficia de azil. 

Liniile directoare UNHCR privind victimele traficului și a persoanelor expuse riscului de a face 

obiectul traficului de persoane oferă îndrumări cu privire la judecarea cererilor de azil prezentate de 

(potențiale) victime ale traficului, precum și îndrumări procedurale.48 În plus, Nota orientativă UNHCR 

privind cererile de azil ale refugiaților victime ale bandelor organizate49 clarifică faptul că, în absența 

protecției eficiente din partea statului, victimele ce au fost supuse violenței bandelor - care pot include 

victime ale traficului de persoane - pot beneficia, de asemenea, de protecție internațională. 

Principiul nereturnării 

Principiul nereturnării interzice statelor repatrierea unei persoane într-un teritoriu în care 

există riscul ca viața sau libertatea acesteia să fie amenințate, iar persoana să facă obiectul unor 

persecuții. Acest principiu este consacrat în Convenția privind refugiații din 1951 și se regăsește într-o 

serie de tratate internaționale și regionale, printre care PIDCP și Convenția împotriva torturii din 

1984.50 

                                                           
46 Cathy Zimmermann et al., Stolen Smiles. The physical and psychological health consequences of women and adolescents 
trafficked into Europe, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006, p. 3. 
47 A se vedea pentru o discuție mai extinsă: Joint UN Commentary, Prevent Combat Protect, p. 56-63. 
48 UNHCR, Guidelines on International Protection No.7: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 

Protocol relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked, 7 April 2006.  
49  UNHCR, Guidance on Refugee Claims Relating to Victims of Organized Gangs, 2010. 
50 A se vedea UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, paras. 14-16; UNHCR, Note on Diplomatic Assurances and 
International Refugee Protection, 10 August 2006, paragraph 15; UNHCR, Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 
1967 Protocol adopted at the Ministerial Meeting of States Parties of 12–13 December 2001, HCR/MMSP/2001/09, 16 January 2002, at 
preamble para. 4; and E. Lauterpacht and D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion”, in E. Feller, 
V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, 
Cambridge University Press, Cambridge (2003), pages 149-164. 
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Deși principiul nereturnării nu implică, în sine,  dreptul persoanei la acordarea azilului într-un 

anumit stat, aceast lucru nu înseamnă că, pentru îndepărtarea persoanei în mod legal, statele nu 

trebuie să  examineze dacă o astfel de măsură încalcă sau nu obligațiile statelor de nereturnare.51  

Repatrierea și garanțiile de non-repetiție 

Victimele au dreptul, în cazul în care doresc acest lucru, să se întoarcă în țara lor de origine 

fără întârzieri inutile sau nejustificate, fiind răspunzătoare pentru siguranța lor. În orice 

decizie privind repatrierea trebuie să se ia în considerare siguranța persoanei traficate și a 

familiei acesteia. 

Atât Protocolul ONU antitrafic cât și Convenția CE privind lupta împotriva traficului de 

persoane prevăd obligația de a asigura returnarea în condiții de siguranță și, în măsura în care este 

posibil, returnarea  voluntară. Un aspect esențial al repatrierii în condiții de siguranță îl reprezintă 

reintegrarea susținută. Victimele care beneficiază de asistență și sprijin la întoarcerea lor sunt mai 

puțin expuse riscului de a face obiectul retraficării și sunt mai puțin vulnerabile la intimidare, represalii, 

izolare socială și stigmatizare.52 Returnarea și programele de reintegrare trebuie să respecte dreptul 

victimei la viață privată și să țină cont în mod corespunzător de siguranța, demnitatea și sănătatea 

persoanei traficate. De asemenea, programele trebuie să garanteze siguranța și bunăstarea victimelor 

returnate, să le permită să găsească mijloace viabile de existență  pentru a preveni revictimizarea 

acestora și pentru a reduce riscul de retraficare. 

Dreptul de returnare implică și obligația de a permite victimelor care doresc să se întoarcă să 

facă acest lucru fără întârzieri nejustificate sau nerezonabile. Detenția persoanelor traficate în 

adăposturi, închisori sau centre de detenție destinate migranților sau victimelor (care din motive 

întemeiate trebuie să rămână pe durata procedurilor penale) este în mod clar în contradicție cu acest 

drept.53  

Garanțiile de non-repetiție 

O componentă importantă a dreptului la măsuri corective adecvate este garanția de non-

repetiție. Potrivit Raportorului special al ONU privind traficul de persoane, garanțiile de non-repetiție, 

care includ în mod special măsuri de prevenire a traficului, constituie o măsură corectivă importantă, 

având în vedere riscul persoanelor traficate de a face din nou obiectul traficării.54 Garanția de non-

repetiție cuprinde dreptul persoanelor traficate de a fi protejate împotriva revictimizării prin 

nereturnarea acestora într-un loc în care sunt expuse riscului de a fi retraficate sau într-un loc unde 

traficanții își desfășoară activitatea. Protocolul ONU antitrafic cere tuturor statelor părți “să protejeze 

victimele traficului de persoane împotriva riscului de revictimizare [...] în special femeile și copiii”.55 

Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane cere statelor să nu returneze o 

persoană de pe teritoriul lor până la încheierea procesului de identificare a acesteia ca victimă,56 

deoarece drepturile recunoscute de Convenție ar fi pur teoretice și iluzorii, dacă aceste persoane au 

fost returnate înainte de finalizarea identificării lor ca victime. Conform Protocolului ONU și Convenției 

CE privind lupta împotriva traficului de persoane, orice decizie privind repatrierea trebuie să ia în 

considerare  siguranța persoanei traficate și a familiei acesteia. 

                                                           
51 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, para. 8. 
52 OHCHR, Commentary on the Recommended Principles, p. 181-182. 
53 OHCHR, Commentary on the Recommended Principles p. 178. 
54 Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 13 April 2011 (A/HRC/17/35). Para. 41. 
55 UN Trafficking Protocol, Art. 9(1)(b). 
56 CoE Trafficking Convention, Art. 10(2). 
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Evaluarea riscului 

Înaintea returnării unei persoane traficate, trebuie să se realizeze o evaluare a riscului victimei 

de a face din nou obiectul traficării, victimizării și/sau vătămării suplimentare. Scopul evaluării 

riscurilor îl constituie evaluarea siguranței persoanei traficate la întoarcerea sa, a perspectivelor sale 

de reintegrare socială și profesională și a posibilelor riscuri de retraficare. În cazul în care persoana 

traficată are copii, trebui să se ia în considerare interesul superior al fiecărui copil,  dacă aceștia 

beneficiază sau nu de acces la educație, servicii medicale, sociale și orice alte tipuri de servicii 

necesare.  

Copiii 

Conform Art. 16(7) din Convenția CE privind lupta împotriva traficului de persoane, “copiii 

victime nu vor fi returnați într-un stat, în cazul în care există o indicație (ca urmare a evaluării riscurilor 

și securității) conform căreia o astfel de returnare nu ar fi în interesul superior al copilului”. De 

asemenea, Ghidul legislativ al Protocolului antitrafic subliniază necesitatea unei nevoi speciale de 

îngrijire în cazul repatrierii copiilor victime: 

“În cazurile în care sunt implicate victime copii, organele legislative ar putea, de asemenea, să 

ia în considerare nereturnarea acestora, cu excepția cazului în care acest lucru este în interesul lor 

superior și dacă, anterior întoarcerii a existat un acord în acest sens din partea unui însoțitor de bună-

credință cum ar fi un părinte, o rudă, un alt însoțitor adult, o agenție guvernamentală sau o agenție 

de îngrijire a copiilor din țara de origine în măsură să își asume responsabilitatea pentru copil și să-i 

asigure îngrijirea și protecția corespunzătoare. Autoritățile relevante trebuie să stabilească dacă 

repatrierea victimei copil se realizează în condiții de siguranță sau nu și trebuie să se asigure că 

procesul este de o manieră demnă și este în interesul superior al copilului. În cazurile în care returnarea 

se realizează în mod voluntar sau în interesul superior al copilului, fiecare stat parte este încurajat să  

asigure returnarea copilului în țara sa de origine într-un mod rapid și sigur.” 57 

Orice decizie privind returnarea unui copil trebuie să se bazeze pe Determinarea formală a 

interesului superior  al copilului58. Factorii care ar trebui luați în considerare sunt: 

 Siguranța, securitatea și alte condiții, inclusiv condițiile socio-economice, așteptarea copilului 
la întoarcere; 

 Asigurarea îngrijirii corespunzătoare a copilului; 

 Exprimarea punctelor de vedere ale copilului (și ale îngrijitorilor acestuia) cu privire la 
exercitarea dreptului său de returnare conform prevederilor Art. 12 CRC; 

 Nivelul de integrare a copilului în țara gazdă și durata absenței din țara de origine; 

 Dreptul copilului “de a-și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și relațiile familiale” 
(Art. 8 CRC); şi 

 “Dezvoltarea copilului într-un mediu care asigură continuitate în creșterea acestuia și care ia 
în considerare backgroundul etnic, religios, cultural și lingvistic al acestuia.” (Art. 20 CRC).59 

 

                                                           
57 UNODC, Legislative guide to the Trafficking Protocol, para. 66 and 67. 
58 Cea mai bună determinare a intereselor (BID) descrie procesul formal care restricționează garanțiile procedurale  pentru a determina 
interesul superior al copilului pentru deciziile importante care afectează în special copilul. Acesta trebuie să faciliteze participarea 
corespunzătoare a copiilor, fără discriminare; implică factorii de decizie în domenii relevante de expertiză și echilibrează toți factorii 
relevanți, în scopul de a evalua cea mai bună opțiune. UNHCR, Guidelines n Determining the Best Interests of the Child, 2008, and UNHCR 
Best Interests Determination Children – Protection and Care Information Sheet, 2008 
59 Committee on the Rights of the Child, General comment No. 6, para. 84. 
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Drepturile victimelor traficului de persoane în dreptul intern 

Dreptul la informare 

Victimele au dreptul la informare cu privire la statutul lor, drepturile lor și 

procedurile judiciare și administrative relevante, inclusiv la informații cu privire la 

căile de atac disponibile. 

Art. 43 din Legea antitrafic menționează faptul că victimele traficului de persoane 

trebuie să fie informate cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicabile. De 

asemenea, întregul capitol II din Legea nr. 211/2004 este dedicat dreptului la informare al 

victimelor infracțiunilor, în general. 

În practică, victimele sunt informate cu privire la drepturile lor de către instituția care 

se ocupă de identificarea lor (organele de aplicare a legii sau procuror) sau, așa cum se 

întâmplă cel mai frecvent, acestea sunt informate de către Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane (asistenți sociali și psihologi) în baza unui formular pe care îl semnează 

la primul contact sau, mai pot fi informate de către ONG-uri/structuri de asistență de stat. 

În cazul în care victima este identificată de către autoritățile de aplicare a legii 

(structurile de poliție specializate pe probleme de trafic de persoane, cum ar fi direcția, 

brigăzile și serviciile de combatere a crimei organizate, departamentele de urmărire penală, 

poliția de frontieră, birourile și serviciile din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism - DIICOT), acestea sunt responsabile de informarea 

victimelor cu privire la dreptul acestora la asistență juridică, drepturile în cadrul procedurilor 

penale și alte drepturi (Art. 4 din Legea 211/2004). 

Conform Art. 4 din Legea 211/2004, judecătorii, procurorii și ofițerii de poliție trebuie 

să informeze victimele cu privire la: 

a) Serviciile și organizațiile care oferă consiliere sau alte forme de asistență a 
victimelor, în funcție de nevoile lor; 
b) Autoritatea de aplicare a legii unde poate depune o plângere; 
c) Dreptul la asistență juridică și informare cu privire la instituția unde se pot adresa 
în vederea exercitării acestui drept; 
d) Condițiile și procedura de acordare a asistenței juridice gratuite; 
e) Drepturile procedurale ale părții vătămate/părții civile; 
f) Condițiile și procedurile de urmat pentru a beneficia de dispozițiile privind protecția 
datelor de identificare ale martorului, modalitățile speciale de audiere a unui martor, 
audierea unui martor sub vârsta de 16 ani, protecția domiciliului sau rezidenței 
martorilor, protecția martorului de către poliție pe durata deplasării de la casa 
acestuia la parchet sau în instanță, așa cum este reglementat în Art. 114-130 din Codul 
de Procedură Penală și conform prevederilor Legii nr. 682/2002 privind protecția 
martorilor; 
g) Condițiile și procedura de acordare a compensației financiare de către stat. 

 
Informațiile trebuie aduse la cunoștința victimei în scris sau verbal într-o limbă pe care 

aceasta o înțelege. Îndeplinirea acestor obligaţii se consemnează într-un proces-verbal care 
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se înregistrează la instituţia din care fac parte judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de 
poliţie la care s-a prezentat victima. 

În plus, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sprijinul 
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, trebuie să asigure funcţionarea unei 
linii telefonice disponibile permanent pentru informarea victimelor infracţiunilor. Accesul la 
linia telefonică trebuie să fie gratuit, prin apelarea unui număr de telefon unic la nivel 
naţional. Personalul care asigură comunicarea informaţiilor prin intermediul liniei telefonice 
trebuie să anunţe unităţile de poliţie dacă din convorbirea telefonică rezultă că victima este 
în pericol (Art. 5 din Legea nr. 211/2004). Informaţiile trebuie publicate pe paginile de Internet 
ale: Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, instanţelor judecătoreşti, 
parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti şi unităţiloe de poliţie. 

În practică, numărul cu apelare gratuită 0800 800 678 pentru asistență telefonică este 
gestionat de ANITP, și primește în principal apeluri de la persoane care au nevoie de informații 
generale cu privire la traficul de persoane în România sau care intenționează să migreze în 
străinătate și doresc să se informeze cu privire la riscurile asociate. 
 

Dreptul la o perioadă de reflecție 

Victimele au dreptul la o perioadă de reflecție de 3 luni. 

Conform Legii privind combaterea traficului de persoane (Art. 39, indice 2) cetățenii 

români - cu privire la care există motive serioase să se considere ca sunt victime ale traficului 

de persoane, beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, pentru 

a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză 

privind cooperarea cu autoritățile competente. În perioada de recuperare și reflecție, 

cetățenii români beneficiază de consiliere psihologică, de asistență medicală și socială, de 

medicamente și hrană, precum și de cazare (la cerere) în centrele sau locuințele protejate și 

sunt informați cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicabile (Art. 39 (2)). 

Conform Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de 

persoane, instituția sau organizația cu atribuții în identificarea victimelor și organizația care 

acordă asistență sunt responsabile să informeze victima cu privire la drepturile sale, inclusiv 

cu privire la dreptul la o perioadă de recuperare și de reflecție. În general, perioada de 

recuperare și de reflecție se acordă persoanelor cu privire la care există motive temeinice să 

se considere ca sunt victime ale traficului de persoane. 

Perioada de reflecție încetează în oricare dintre următoarele cazuri:  

 Se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie inițiativă, 
contactul cu infractorii  

 Există un pericol pentru ordinea publică și securitatea națională  

 Statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat (Art. 39(3)).  
 

Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale 

traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de 

zile pentru a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și a lua o decizie în cunoștință de 

cauză privind cooperarea cu autoritățile competente (Art. 39(1), indice 1, Legea privind 

combaterea traficului de persoane). Aceștia trebuie să fie informați într-o limbă pe care o 
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înțeleg, cu privire la dreptul la o perioadă de refacere și reflecție, dreptul de a beneficia de 

servicii specializate, inclusiv cazare în centrele special amenajate, consiliere psihologică, 

asistență medicală și socială. Pe parcursul acestei perioade,  Oficiul Român pentru Imigrări 

(ORI), la solicitarea procurorului sau a instanței, le oferă un “statut de tolerat” pe teritoriul 

României. Alte aspecte legate de străini se regăsesc în capitolul 6. 

Dreptul la asistență juridică și reprezentare 

Victimele au dreptul la un avocat pentru protejarea drepturilor lor, pentru a le 
informa cu privire la rolul lor în cadrul procedurii, pentru a-și apăra interesele, 
pentru a-și face cunoscute punctele de vedere  astfel încât acestea să fie luate în 
considerare în cadrul procedurilor penale. Aici sunt incluse procedurile civile sau 
alte tipuri de proceduri în scopul solicitării de despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite. 

Conform prevederilor Art. 44 din Legea împotriva traficului de persoanet (cu 
modificările Art. 34 f al Legii nr. 230/2010)  

“Persoanelor prevăzute la Art. 43 li se asigură asistența juridică obligatorie pentru a 

putea să își exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele 

procesului penal, și să își susțină cererile și pretențiile civile față de persoanele care au săvârșit 

infracțiunile prevăzute de prezenta lege”. 

“Prevederile cap. IV din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecției victimelor infracțiunilor referitoare la asistența juridică gratuită a victimelor unor 

infracțiuni se aplică în mod corespunzător și victimelor traficului de persoane” 

Conform Art. 16 cap. IV din Legea nr. 211/2004, asistenţa juridică gratuită se acordă 

numai dacă victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanţa de judecată în termen 

de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică 

sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de 

la data la care a încetat starea de imposibilitate. Cererea pentru acordarea asistenţei juridice 

gratuite trebuie să cuprindă următoarele: datele personale de identificare; venitul lunar pe 

membru de familie al victimei; cererea unui avocat din oficiu. Cererea trebuie să fie însoţită 

de documentele justificative necesare. Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite 

se depune la tribunalul în a cărui circumscripţie domiciliază victima. În cazul respingerii cererii, 

victima are dreptul să solicite reexaminarea acesteia de către tribunal în termen de 15 zile de 

la data primirii răspunsului negativ. 

În cazul în care victima nu își poate permite să plătească pentru asistența juridică, 

aceasta trebuie să înainteze o cerere și să facă dovada lipsei resurselor financiare în vederea 

angajării unui avocat ales; în acest caz, judecătorul desemnează un avocat care să reprezinte 

victima pe parcursul procesului penal. Judecătorul va transmite o notificare oficială către 

serviciile de asistență juridică, acestea fiind departamente speciale în interiorul fiecărui barou 

regional. Dacă o persoană (inculpat sau parte vătămată) nu este reprezentată de un avocat în 

instanță, dar face o solicitare în acest sens, instanța este obligată să urmeze procedurile 

necesare și să transmită o cerere serviciului de asistență judiciară din cadrul baroului pentru 

a asigura un avocat desemnat.  
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Procedura de numire a unui avocat desemnat este prevăzută în Hotărârea nr. 419/2008 a 

Uniunii Naționale a Barourilor din România. Conform acestei decizii, există două tipuri diferite 

de asistență: 

 Asistența judiciară obligatorie (de exemplu, în faza de urmărire penală și în fața 
instanțelor de judecată)  

 Asistenţa extrajudiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat şi constă 
în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor 
asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau 
instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în 
vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. 

Hotărârea nr. 419/2008 stipulează că, în vederea asigurării dreptului beneficiarului de 
a îşi alege avocatul, fiecare barou regional va afişa în loc vizibil şi va publica în mediu 
informatic Registrul de asistenţă judiciară al baroului. Avocaţii se vor desemna avându-se în 
vedere specializarea acestuia, complexitatea cazului, veniturile realizate din asistenţa 
judiciară până la momentul prezent pentru a asigura o distribuție proporțională a cazurilor 
între cât mai mulți avocați posibil. Avocatul care a asigurat asistenţa extrajudiciară devine 
incompatibil cu asigurarea asistenţei judiciare pentru acelaşi caz (în fazele de urmărire penală 
și de judecată). Acest lucru este foarte problematic, atât din punctul de vedere al calității, cât 
și al continuității asistenței juridice, având din punct de vedere al complexității cazurilor de 
trafic, cât și din punctul de vedere al victimei. În practică, victimele percep în mod negativ 
schimbarea avocatului din faza de urmărire penală cu un alt avocat desemnat. Având în 
vedere încărcătura emoțională a cazurilor de trafic de persoane, victimele au nevoie de 
stabilitate și continuitate în ceea ce privește asistența juridică. 

În cazul în care victima dorește să schimbe avocatul desemnat, pe motiv că este 

nemulțumită de calitatea asistenței juridice prestate, sau pentru că avocatul nu adoptă o 

atitudine profesională, conform legii ea poate să solicite acest lucru, dar de cele mai multe ori 

victimele nu sunt informate corespunzător. Chiar dacă ar depune o astfel de cerere, i se vor 

cere justificări.  

Din păcate, de cele mai multe ori, în practică avocatul nu este prezent în momentul 

primului contact al victimei cu autoritățile. În unele cazuri, asistenții sociali/psihologii din 

instituțiile de asistență socială sau ONG-urile pot oferi consiliere juridică de bază și sprijin 

psihologic  persoanelor traficate înainte de contactul acestora cu organele de drept. De 

asemenea, ONG-urile pot oferi consiliere și asistență juridică prin avocații lor asociați. 

Dreptul de a nu coopera cu organele de drept 

Victimele au dreptul de a refuza cooperarea cu autoritățile de urmărire penală. 
Victimele pot refuza să coopereze cu autoritățile judiciare și să continue să beneficieze 

de servicii de asistență și protecție din partea ONG-urilor. Conform prevederilor legale din 
Legea împotriva traficului de persoane, prin victimă a traficului de persoane se înțelege 
persoana fizică, subiect pasiv al infracțiunilor, indiferent dacă participă sau nu în procesul 
penal în calitate de parte vătămată.” 

Posibilele victime vor fi înregistrate în baza de date națională a victimelor anonime (pe 
criterii de vârstă/sex/țara de origine/modul de exploatare). În cazul în care refuză să 
coopereze, acestea nu vor beneficia nici de protecția statului, nici de serviciile de asistență 



 

pagina 33 
 

ale statului pentru persoanele traficate. Cu toate acestea, victimele pot beneficia de servicii 
de asistență și protecție oferite de ONG-uri. 

Baza de date națională a victimelor este un instrument securizat folosit exclusiv în 
scopuri de prevenire și de cercetare. Doar doi reprezentanți ai ANITP au acces și pot edita 
datele complete. Victimelor li se cere permisiunea de înregistrare a datelor cu caracter 
personal în această bază de date și au, de asemenea, dreptul de a refuza să își spună numele. 
În acest caz, vor fi procesate doar datele demografice. 
 

Dreptul la protecția vieții private și a siguranței 
 

Victimele au dreptul la protecția identității și a vieții private. Acestea au dreptul 
de a solicita ca identitatea sau viața privată să le fie protejate în timpul 
procedurilor penale, fără accesul presei și  al publicul în sala de judecată. Victimele 
au dreptul la protecția siguranței lor. Poliția trebuie să examineze dacă siguranța 
și securitatea victimei sunt asigurate. 

Există diferite prevederi speciale privind protejarea intimității și siguranței victimelor 
înainte, în timpul și după încheierea procesul penal, inclusiv:  

 Audierea victimei în spatele ușilor închise 

 Audierea victimei fără prezența suspectului/suspecților 

 Audierea victimei prin intermediul unui sistem video sau audio 

 Excluderea publicului de la proces 

 Excluderea presei de la proces 

 Păstrarea secretului cu privire la adresa victimei 

 Păstrarea secretului cu privire la identitatea victimei  
 

Printre alte măsuri disponibile se numără: escortarea de către  poliție la audieri, la 
proces; camere de așteptare separate pentru victimă(-e) și suspect(-ți); un număr special de 
telefon al poliției la care victimele pot apela în caz de amenințări; măsuri de protecție pentru 
organizațiile și experții care acordă asistență victimelor traficului de persoane; în cazul 
victimelor de sex feminin, aceste pot da declarații în fața ofițerilor femei. 

Conform prevederilor Art. 352 din Codul de Procedură Penală, cu privire la publicitatea 
ședinței de judecată: 

(1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu nu este publică. 
(2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei 
în care aceştia au calitatea de părţi sau martori, precum şi persoanele 
înarmate, cu excepţia personalului care asigură paza şi ordinea. 
(3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de 
stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor minorilor 
sau ale justiţiei, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate 
declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a 
judecării cauzei. 
(4) Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui 
martor, dacă prin audierea sa în şedinţă publică s-ar aduce atingere siguranţei 
ori demnităţii sau vieţii intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la 
cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în cazul în care o 
audiere în public ar pune în pericol confidenţialitatea unor informaţii. 
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În timpul cât şedinţa este nepublică, nu sunt admise în sala de şedinţă decât părţile, 
persoana vătămată, reprezentanţii acestora, avocaţii, procurorul. Pe durata judecăţii, instanţa 
poate interzice publicarea şi difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, 
fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părţii civile, a 
părţii responsabile civilmente sau a martorilor.  

În practică, Curtea va declara ședința nepublică, în cazurile în care părțile vătămate 
sau martorii sunt minori; de exemplu infracțiunile legate de traficul de minori (Art. 211 Cod 
Penal) sau pornografie infantilă (Art. 374 Cod Penal). 
 

Dreptul protecției martorului și dreptul de a fi tratat cu respect și demnitate 
 

În cazul în care victimele depun mărturie în cadrul procedurilor penale, acestea au dreptul 
de a fi protejate în calitate de martor și de a fi tratate cu respect și demnitate. Martorii au 
dreptul de a fi protejați împotriva amenințărilor, insultelor, oricăror forme de intimidare 
și atac, în timpul și după finalizarea urmăririi penale. 

Conform Codului de Procedură Penală din România, partea vătămată va fi supusă 
audierilor și martorul (cu identitate ascunsă sau protejată), va trebui să depună mărturie în 
instanță. O persoană nu poate avea două calități legale în același timp (partea vătămată și 
martor). Cu toate acestea, în timpul procesului, conform dovezilor existente, judecătorul 
poate schimba calitatea juridică a unei persoane. 

O victimă a traficului de persoane care are calitatea juridică de partea vătămată are 
dreptul la măsuri de protecție, la compensații și despăgubiri civile. Martorii nu pot solicita 
compensații financiare din partea statului (conform prevederilor Legii 211/2004) și nici nu pot 
pretinde repararea daunelor prin acțiune civilă. 

Victimele care refuză cooperarea cu organele de drept, cu procurorul și care nu se 
prezintă în instanță nu sunt recunoscute în mod oficial în calitate de părți vătămate și nu au 
dreptul la niciun fel de compensații sau despăgubiri.  
 

Programul de protecție a martorilor și protecția identității 
Conform Legii împotriva traficului de persoane,  
“Victimele traficului de persoane, în condițiile în care furnizează organelor de urmărire 

penală sau instanței de judecată date și informații cu caracter determinant pentru 
identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor, pot fi incluse în Programul de 
protecție a martorilor”. 

Potrivit Art. 125 (1) al Codului de Procedură Penală, în cazul în care există o suspiciune 
rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a 
martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a 
datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar 
competent acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre 
măsurile de protecţie prevăzute la Art. 126 sau 127, după caz. 
 

Art. 126 Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale 
Acestea sunt dispuse de către procuror în cursul urmăririi penale și de către judecător 

în timpul procesului penal și pot consta în: 
1. Supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe 
temporare. 
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2. Însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai 
acestuia în cursul deplasărilor. 
3. Protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care 
martorul va semna declaraţia sa.  
4.  Audierea martorului prin intermediul mijloacelor audiovideo de 
transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate. 
5. Ușile închise în timpul audierii. 

În cazul măsurilor menționate la punctele 3 și 4, declarația martorului nu va conține 
adresa și datele sale de identitate reale; acestea vor fi păstrate într-un registru special, la care 
vor avea acces doar organele judiciare, procurorul, judecătorul. 
Procurorului, judecătorul vor dispune aceste măsuri de protecție din oficiu sau la cererea 
martorului sau a uneia dintre părți. 

În timpul procesului penal declarația martorului va trebui să fie coroborată cu alte 
fapte și circumstanțe care rezultă din toate probele aduse în cauză. 
Conform Art. 130 din Codul de Procedură Penală, există unele prevederi legale cu privire la 
martorul vulnerabil. Procurorul sau instanța pot decide acordarea acestui statut următoarelor 
categorii de persoane:  

- martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca 
urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului. 

- martorului minor. 
Măsurile menționate în Art. 126 și 127 se pot aplica, în mod corespunzător.  

 
Legea nr. 682/2002 este prevăzută de Programul de protecție a martorului și regimul 

acestuia. Programul se aplică persoanelor aflate în una dintre următoarele situații:  
1. Are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, și prin declarațiile 
sale furnizează informații și date cu caracter determinant în aflarea adevarului cu 
privire la infracțiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la 
recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel 
de infracțiuni;  

2. Fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informații și date cu caracter 
determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la 
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea 
unor astfel de infracțiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă 
și persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză;  

3. Se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate și, prin informațiile și 
datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului 
în cauze privind infracțiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor 
prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârțirea unor astfel de infracțiuni;  

Pentru a include o persoană în cadrul programului trebuie să fie îndeplinite 
următoarele condiții:  

a) Persoana are calitatea de martor în sensul celor explicate anterior, membru 
de familie al martorului protejat, soț sau soție, părinte sau copil, sau o 
persoană apropiată martorului protejat de care respectivul martor este legat 
prin puternice legături afective;  

b) Persoana se află în pericol, în sensul că viața acesteia, integritatea corporală 
sau libertatea sunt amenințate ca urmare a informațiilor și datelor furnizate 
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ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declarațiilor 
sale;  

c) Există o propunere motivată din partea organelor abilitate. 
 

Cererea se face de către organul de urmărire penală în timpul fazei de urmărire penală, 
sau de către procuror în timpul procesului printr-o propunere motivată. O persoană devine 
un martor protejat la semnarea Protocolului de protecție. 

Procedura de admitere în Programul de protecție a martorilor presupune una dintre 
următoarele acțiuni: 

a) în timpul procedurilor penale: ofițerul de caz sau procurorul pregătește o cerere 
motivată a Oficiului Național pentru Protecția Martorilor care explică în mod clar riscul 
ridicat în care se găsește persoana; 

b) în orice moment al procesul: judecătorul sau instanța de judecată depune o cerere 
motivată la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor. 

Coordonarea victimă /martor în cadrul programul procesului penal 
În ceea ce privește măsurile de promovare și de consolidare a drepturilor victimelor 

traficului de persoane, se impune o abordare multidisciplinară şi interinstituţională. În cadrul 
“Programului național de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal” 
următoarele instituții și-au unit forțele (cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti): 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 
şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorismm. Programul a 
demarat în anul 2006 și în prezent este în curs de aplicare. 
Obiectivele programului sunt:  

 creşterea numărului de victime ale traficului de persoane care să se constituie 
parte 
vătămată sau martori în procesul penal. 

 respectarea drepturilor persoanei cu privire la participarea în toate fazele 
procesului penal; 

 creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la fazele 
procesului 
penal; 

 cunoaşterea - de către victimă - a procedurilor judiciare şi administrative 
aplicabile; 

 facilitarea accesului victimelor traficului de persoane care intră în contact cu 
organele de anchetă penală, la servicii de asistenţă specializate. 

Obiectivul programului este acela de a menţine contactul permanent cu victimele, de 
a oferi informaţii victimelor despre drepturile pe care le au şi serviciile la care pot să se 
adreseze pentru asistenţă specializată, de a fi la curent cu aspectele legate de proces şi de a 
oferi informaţii victimelor despre mersul cazului şi de a informa şi pregăti persoana referitor 
la aspectele cu care se poate confrunta pe parcursul derulării procesului penal.  
Asistența acordată victimelor în cadrul acestui program poate fi detaliate după cum urmează: 
În faza de urmărire penală:  

 Organele de urmărire penală au solicitat prezenţa inspectorilor de specialitate din 
cadrul Centrului Regional ANITP la audierea victimei. Inspectorii ANITP sunt 
asistenți sociali și psihologi cu experiență în sprijinirea victimelor în diferitele etape 
ale procedurilor penale. Ori de câte ori este posibil, asistenții sociali și psihologii din 
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cadrul ONG-urilor pot oferi sprijin victimei și o pot însoți pe parcursul procedurilor 
penale. În această etapă, victima a fost informată cu privire la rolul fiecărui expert 
(procuror, ofiţer de poliţie, psiholog), cu privire la drepturile pe care le are şi 
serviciile la care poate avea acces. Ulterior, inspectorul de specialitate ANITP 
(coordonator de caz) a realizat evaluarea iniţială asupra nevoilor de asistenţă ale 
persoanei şi informarea acesteia. Apoi, victimele sunt referite către servicii de 
asistenţă specializată. Coordonatorul de program  ANITP facilitează informarea 
victimei cu privire la evoluţia anchetei și ține cont de necesitatea victimei de a face 
noi declaraţii în fața organelor de urmărire penală.  

 Aceștia informează în continuare ofițerul de caz cu privire la probleme de securitate 
și  colaboreză cu acesta pentru a lua măsurile de protecție necesare. 

 Ori de câte ori este cazul, inspectorul ANITP/coordonatorul de program se ocupă 
cu asistența logistică, adică organizarea transportului sau călătoriei victimelor către 
autoritățile de aplicare a legii. 

În faza de judecată:  

 Înştiinţarea victimei traficului de persoane cu privire la iniţierea fazei de judecată şi 
necesitatea prezentării în faţa instanţei. Coordonarea cu instituţiile responsabile în 
ceea ce privește procedura citării victimei. 

 Însoţirea victimei la sediul instanţei de judecată înainte de data procesului pentru 
a o familiariza cu sediul instanţei şi sala de judecată. Victimei i se explică modul de 
desfăşurare a procesului şi rolul persoanelor prezente în sală. 

 Protejarea securităţii victimei traficului de persoane pe durata procesului penal: 
prin colaborarea cu Jandarmeria 

 Însoţirea victimei de către inspectorul de specialitate ANITP pe toată durata 
procesului de judecată 

 Asigurarea asistenţei juridice de către personal specializat.  

 Informarea victimei cu privire la drepturile pe care le are pe parcursul fazei de 
judecată: dreptul la asistenţă juridică, dreptul la asistenţă psihologică, dreptul de a 
se institui parte civilă.  

După procesul penal:   

 Victima va continua să fie informată și monitorizată după finalizarea procesului, 
atât timp cât timp există riscuri cu privire la securitatea ei și a familiei acesteia. 

 

Dreptul la protejarea integrității fizice 
 

Victimele au dreptul la protecția integrității lor fizice 
Asistența medicală acordată victimelor traficului de persoane trebuie să fie în 

conformitate cu dispozițiile generale privind asistența medicală (Art. 27(1) Legea împotriva 
traficului de persoane). Orice procedură medicală se efectuează numai după obținerea 
consimțământul informat al persoanei în cauză (Legea nr. 95/2006). Vârsta legală pentru 
consimțământul informat este 18. Dacă există un potențial risc în ceea ce-l privește pe 
pacient, este necesar acordul scris al pacientului (Art. 649). Cu excepţia cazurilor de forţă 
majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în 
imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul, medicul acţionează respectând 
voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală. (Art. 
376).  
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Aceste dispoziții se aplică similar și în cazul examinărilor medicale ale victimelor 
traficului de persoane. Aceste dispoziții sunt reflectate în protocoalele medicale relevante și 
sunt aplicate în practică. 

Art. 189 CPC - Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor şi 
a consecinţelor unei infracţiuni se efectuează conform legii. Raportul de expertiză sau 
certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, mecanismul 
producerii acestora, urmările pe care acestea le-au produs. 
 

Organul judiciar este responsabil să informeze victima din timp, astfel încât partea 
acuzată să aibă acces la informațiile (medicale), care vor fi incluse în dosar. Acuzatul are acces 
la dosar, inclusiv la rapoartele medico-legale după finalizarea fazei de urmărire penală și, de 
asemenea, în cadrul procedurilor judiciare. Partea acuzată poate studia dosarul personal sau 
prin avocatul său. 

De obicei, procurorul este cel care solicită expertiza medico-legală. Victimele traficului 
de persoane sunt informate cu privire la procedură, li se cere consimțământul și sunt însoțite 
la consultații de către ofițerii de caz competenți sau ofițerii de poliție din unitățile specializate 
de crimă organizată. 

În cazul în care victima este inclusă într-un program de asistență, ofițerul de caz 
trebuie să informeze managerul de caz al furnizorului de asistență, fie un ONG, fie o instituție 
de stat. În cadrul procedurilor judiciare, judecătorul are dreptul de a aproba expertiza medico-
legală.  
 

Neurmărirea penală și nepedepsirea persoanelor traficate 
 

Victimele traficului de persoane nu trebuie puse sub acuzare sau urmărite penal pentru 
prostituție sau alte acte ilegale în care erau obligate să se angajeze. 

Conform Art. 20 din Legea împotriva traficului de persoane, victimele traficului nu pot fi 
pedepsite pentru infracțiuni comise ca urmare a constrângerii acestora:  

"Persoana supusă traficului de persoane care a săvârșit – ca urmare a exploatării sale – 
infracțiunea de prostituție, cerșetorie, migrație ilegală sau trecerea frauduloasă a frontierei unui stat 
ori donare de organe sau țesuturi ori celule de origine umană  (...) nu se pedepsește pentru aceste 
infracțiuni".  

Conform datelor furnizate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, nu au 
existat cazuri de victime acuzate în ultimii ani. Potrivit datelor ONG-ului, în ultimii 3 ani nu au existat 
victime cercetate pentru infracțiuni pe care le-au comis pe durata exploatării. Însă, în cazul în care o 
prostituată ar fi traficată, aceasta nu va fi considerată o victimă a traficului de persoane, ci va fi 
urmărită penal și pedepsită pentru prostituție. 
 

Nearestarea persoanelor traficate 
 

Persoanele traficate nu ar trebuie să fie arestate sau ținute în adăposturi închise 
sau în alte centre de asistență socială. 

Potrivit legii, victimele traficului de persoane nu sunt ținute în centre cu regim închis. 
Un adult poate fi ținut într-un centru închis dacă are probleme de sănătate mintală care ar 
determina un risc pentru integritatea sa ori a celor din jur. 
Totuși, în practică există centre cu regim închis sau semi-deschis. De fapt, serviciile sociale de 
stat promovează această abordare instituționalizată pentru anumite categorii de clienți 
(exemplu persoane neglijate/abuzate/copii exploatați, persoane cu dizabilități, persoane cu 
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probleme mentale). Oamenii trăiesc aici, în adăposturi, cu puține opțiuni pentru activități și 
nu pot ieși decât însoțiti. 
 Minorilor li se oferă asistență în centre speciale unde măsurile de securitate sunt luate 
pentru protecția lor: pot ieși afară/merge la școală doar însoțiți; vizitele părinților au loc în 
locații speciale, au activități de grup pentru a avea ocupație, beneficiază de personal de 
protecție non-stop. 

Copiii victime ale traficului de persoane, atunci când nu sunt asistați de familiile lor, 
beneficiază de asistență și protecție în ONG-uri și adăposturi de stat. Există foarte puține 
adăposturi specializate în asistența copiilor victime ale traficului de persoane și acestea au 
puține locuri. Restul copiilor victime primesc asistența în centre pentru minori neacompaniați, 
abuzați, neglijați, exploatați administrate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului.  

Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor 
nu menționează prevederi speciale clare pentru copiii victime. Totuși, ele reafirmă 
necesitatea de a asigura măsuri de securitate în centre rezidențiale/adăposturi pentru 
victimele traficului de persoane, adulți sau minori, cum ar fi: supraveghere video sau 
încheierea unui protocol între centru și poliție sau compania de securitate pentru a asigura o 
intervenție rapidă în cazuri de urgență. 
 

Repatrierea și garanțiile de non-repetiție  

Potrivit legii, repatrierea victimelor traficului de persoane nu ar trebui să fie amânată, 

decât dacă există motive obiective. S-a întâmplat de mai multe ori ca repatrierea victimelor 

(prezumate) din România să fie amânată datorită aplicării legii ce solicită prezența victimelor 

în cadrul procedurilor ulterioare. În cazul unui minor român, victimă a traficului de persoane, 

a fost refuzată repatrierea fără o evaluare prealabilă a familiei și o evaluare a riscurilor, așa 

cum a fost considerat a priori faptul că familia constituia un mediu neprielnic creșterii fiicei 

lor. Ministerul Afacerilor Externe este responsabil pentru repatrierea cetățenilor români care 

au ajuns victime ale traficului cu persoane. Misiunile diplomatice și oficiile consulare din țara 

de destinație trebuie să emită documente de identitate într-un timp rezonabil. În cadrul 

fiecărei misiuni diplomatice sau a fiecărui oficiu consular este desemnat un diplomat 

responsabil pentru repatrierea victimelor traficului de persoane de cetățenie română. 

Ministerul de Interne este responsabil cu îndrumarea victimelor la sosirea lor în țară către 

instituțiile specializate (Art. 28-31 Legea privind combaterea traficului de persoane). 

Mecanismul Național de Identificare și de Referire asigură informații cu privire la repatrierea 

victimelor, procesul de referire și colaborarea dintre Agenția Națională, agențiile speciale de 

poliție, Inspectoratul General pentru Imigrări și alte autorități relevante. 

Repatrierea victimelor de cetățenie română 

Repatrierea victimelor se poate realiza cu ajutorul Organizației Internaționale pentru 

Migrație (OIM) și a misiunilor acesteia, precum și în cadrul programului de returnare voluntară 

cu ajutorul ONG-urilor, a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare sau a reprezentanților 

atât din statele de destinatație, cât și din statele de origine, precum și prin intermediul 

autorităților de protecție a copilului, atunci când victima este un minor. În cazul în care victima 

este repatriată cu ajutorul OIM, Misiunea OIM din România primește victima la frontiera 
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națională și, dacă aceasta consimte să fie cazată într-un adăpost pentru o perioadă mai scurtă 

sau mai lungă de timp și este dispusă să participe la programe de asistență, aceasta va fi 

îndrumată către serviciile de asistență specializate. În cadrul întoarcerii și reintegrării prin 

programul de returnare voluntară și reintegrare OIM, victimelor li se asigură bani de buzunar 

și un buget individual de reintegrare. În ceea ce privește acordarea bugetului de reintegrare, 

la începutul programului de asistență este nevoie să se realizeze o evaluare a necesităților 

victimei. Atunci când victima este identificată de către un ONG din țara de destinație, 

reprezentantul ONG-ului din România se va întâlni cu victima la frontieră sau într-un loc 

convenit împreună cu partenerul de referire. În cazul în care victima este de acord, va putea 

fi inclusă în programul de asistență asigurat de către ONG sau de către o altă organizație. 

Înainte de întoarcere, cele două organizații vor comunica între ele în scopul asigurării 

sprijinului și a informațiilor necesare victimei prin telefon; organizațiile vor obține date cu 

privire la locația și familia victimelor din România; ele vor fi un mediator între victimă și familia 

acesteia și le vor asigura informații actualizate cu privire la etapele parcurse în țara de 

destinație; vor fi un mediator între victimă și adăpost; vor evalua nevoile victimei privind 

asistența pe termen mediu; vor identifica și evalua opțiunile de reintegrare, fie în țara de 

origine sau în țara de destinație; vor evalua riscurile aferente returnării voluntare asistate și 

vor pregăti cooperarea victimei cu instituțiile relevante de asistență socială din România 

(coordonator ANITP7, servicii sociale de stat DGASPC8, autorități locale). În cazul în care 

victima este identificată de către o misiune diplomatică sau un oficiu consular din străinătate, 

misiunea va elibera, la cerere, documentele de călătorie necesare și va notifica, în termen de 

cel puțin cinci zile înainte, ANITP și poliția de frontieră cu privire la întoarcerea 

victimei/victimelor, având în vedere preluarea victimei de la frontiera națională. În cazul în 

care victima are nevoie și aplică pentru asistență anterioară returnării, misiunea diplomatică 

sau consulară română o vor contacta și o vor îndruma la furnizorii de servicii din țara gazdă. 

Ofițerul de legătură român va transfera informațiile cu privire la victimă autorităților naționale 

competente. 

Repatrierea victimelor străine 

România facilitează repatrierea victimelor străine până la frontiera statului român, 

dacă nu este altfel prevăzut în acordurile bilaterale. În cazul în care victimele traficului de 

persoane nu au asupra lor acte de identitate sau dacă acestea au fost pierdute, furate sau 

distruse, Ministerul Afacerilor Interne poate solicita ambasadei țării în cauză să emită un nou 

pașaport sau un nou document de călătorie. Prevederile legale privind repatrierea cetățenilor 

străini sunt stipulate în Legea împotriva traficului de persoane (Art. 37 și 39), în plus față de 

legislația generală privind străinii, în conformitate cu OUG nr. 194/2002. 

Copiii  

Dispozițiile specifice privind repatrierea copiilor români neînsoțiți sunt prevăzute în 

Hotărârea nr. 1443/2004 privind repatrierea copiilor români. Misiunile diplomatice sau oficiile 

consulare din străinătate sunt responsabile cu transmiterea informațiilor primite de la 

autoritățile străine, în scopul identificării identității copilului și familiei acestuia. Imediat ce 

primesc informații cu privire la copiii victime, acestea trebuie să solicite autorităților locale 

competente identificarea copiilor în cauză și să furnizeze informațiile necesare pentru 
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repatrierea acestora. În cazul în care copilul nu deține un pașaport sau alt document de 

identitate, Direcția Generală de Pașapoarte ar trebui să asigure identificarea acestuia și să 

comunice aprobarea pentru emiterea documentelor de călătorie către misiunea diplomatică 

sau către oficiul consular în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii. În cazul în 

care familia sau reprezentantul legal nu este de acord cu returnarea copilului, sau dacă acesta 

nu este găsit, atunci Direcția Generală pentru Pașapoarte trebuie să informeze Autoritatea 

Națională pentru Protecția Copilului (care informează Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului) cu privire la ultima adresă cunoscută a părinților sau, după caz, a 

reprezentantului legal al copilului. Acesta din urmă este obligat ca în termen de 7 zile să-și 

dea consimțământul cu privire la returnarea copilului, asigurarea, după caz, a măsurilor de 

protecție. Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului va trebui să solicite Direcției 

Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului o anchetă socială, precum și 

pregătirea unui plan individual pentru reintegrarea socială a copilului. Termenul limită pentru 

întocmirea anchetei sociale nu trebuie să depășească 20 de zile de la data punerii sale în 

aplicare. După emiterea documentelor de călătorie și obținerea documentului de transport, 

misiunile diplomatice ale României și oficiile consulare comunică - prin intermediul 

Ministerului Afacerilor Externe, Autorității și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră - 

numele complet al copilului, numărul și seria actelor de călătorie, mijloacele de transport, 

punctul de frontieră prin care acesta urmează să intre în țară, data și ora sosirii la punctul de 

trecere a frontierei românești și, dacă este cazul, datele de identificare ale persoanei care 

însoțește copilul. Pentru a asigura primirea, reprezentarea și însoțirea copilului repatriat, în 

cazul în care familia acestuia nu este prezentă la punctul de trecere a frontierei, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la domiciliul copilului va desemna o 

persoană pentru a-l însoți la domiciliul acestuia sau la oricare centru de specialitate de primire 

pentru copii în județul de reședință al copilului sau, în cazul în care aceasta nu este cunoscută, 

în județul de la punctul de trecere a frontierei. Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului este responsabilă cu monitorizarea situației copiilor repatriați pentru o 

perioadă de cel puțin 6 luni de la data repatrierii lor; aceasta va emite rapoarte la fiecare două 

luni, ce vor fi transmise Autorității. Cheltuielile de transport până la punctul de trecere a 

frontierei vor fi achitate în conformitate cu acordurile de readmisie sau cu alte acorduri 

încheiate de România cu alte state. Dacă nu există acorduri sau înțelegeri încheiate între  

România și alte state, atunci aceste costuri sunt suportate de la bugetul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Dreptul la compensatii 

Persoanele traficate au dreptul la măsuri corective adecvate și eficiente. Acestea includ 
dreptul la despăgubire pentru daunele suferite. 

Dreptul la despăgubire este un element important al accesului la justiție al persoanelor 
traficate. De regulă, victimele traficului de persoane au suferit prejudicii grave atât de natură materială 
(pierderi financiare și bănești: sume de bani datorate traficanților, salarii restante, costuri aferente 
relocării, pierderea unor venituri viitoare, pagube materiale, etc.) cât și de natură nematerială sau 
daune morale (suferințe psihologice și emoționale, pierderea reputației, durere și suferință, pierderea 
mediului social și a cercului de prieteni).  
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Protocolul antitrafic ONU și convenția sa de bază obligă statele părți să stabilească proceduri 
adecvate pentru a asigura accesul la compensare și restituire. În plus, Convenția CE privind lupta 
împotriva traficul de persoane cuprinde o dispoziție privind compensațiile din partea statului, de 
exemplu prin crearea unui Fond  destinat victimelor. 

 

Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor 

Art. 21 – (1) Compensaţia financiară se acordă, la cerere, în condiţiile prezentului capitol, 
următoarelor categorii de victime:  

a) persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor, omor 
calificat şi omor deosebit de grav  
b)  o infracţiune de vătămare corporală gravă 
c)  o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei,  
d) o infracţiune de viol, 
e) act sexual cu un minor şi perversiune sexuală; 
f) soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea 
infracţiunilor de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav precum şi a infracţiunilor 
intenţionate care au avut ca urmare moartea persoanei.   

 

(2) Compensaţia financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) dacă infracţiunea a fost 
săvârşită pe teritoriul României şi victima este cetăţean român sau străin care locuieşte legal în 
România.  

(3) Compensaţia financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) în baza convenţiilor 
internaţionale la care România este parte, dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României 
şi victima este străin care nu locuieşte în România.  

Art. 27 – (1) Compensaţia financiară se acordă victimei pentru următoarele categorii de prejudicii 
suferite de aceasta prin săvârşirea infracţiunii:  

a)  în cazul victimelor prevăzute la Art. 21 alin. (1) lit. a): 

1. cheltuielile de spitalizare şi alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă;  

2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de 
neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea 
infracţiunii;  

3. câştigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârşirii infracţiunii;  

b) în cazul victimelor prevăzute la Art. 21 alin. (1) lit. b): 

1. cheltuielile de înmormântare;  

2. întreţinerea de care victima este lipsită din cauza săvârşirii infracţiunii.  

(2) compensaţia financiară pentru prejudicii materiale se acordă în limita unei sume echivalente cu 
10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de 
compensaţie financiară. 

(3) Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile şi indemnizaţia obţinută de 
victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârşirea infracţiunii se scad 
din cuantumul compensaţiei financiare acordate de stat victimei. 
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Codul de Procedură Penală 

Acțiunea civilă 

Obiectul şi exercitarea acțiunii civile 

Art. 19 - (1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere 

civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin 

comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. 

 (2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie 

parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente. 

 (3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu 

restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, 

de către procuror, în condiţiile Art. 20 alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei 

pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă delictuală. 

(4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte 

durata rezonabilă a procesului. 

 (5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile. 

      Repararea pagubei se face potrivit dispoziţiilor legii civile: 

a) în natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 
infracţiunii, prin desfiinţarea totală ori parţială a unui înscris şi prin orice alt mijloc de 
reparare; 

b) prin plata unei despăgubiri băneşti, în măsura în care repararea în natură nu este cu 
putinţă. 

      De asemenea, se acordă despăgubiri băneşti pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă. 

Repararea prejudiciului moral se realizează după cum urmează: 

a) prin plata unei reparații financiare; 

b) prin dispunerea măsurilor necesare pentru a elimina prejudiciul adus. 

Constituirea ca parte civilă  

Art. 20 - (1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. 

Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept. 

 (2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, 

a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază. 

 (3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a 

consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere. 

 (4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată 

sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând 

introduce acţiunea la instanţa civilă. 

 (5) Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate: 



 

pagina 44 
 

 a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă; 

 b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor; 

 c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă 

repararea în natură nu mai este posibilă. 

 (6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte 

civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. 

În cazul în care părţile civile nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a 

procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv 

prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau 

ordonanţa va fi comunicată părţilor civile, care trebuie să încunoştinţeze procurorul sau instanţa în 

cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură 

comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi 

cunoscute de către persoanele reprezentate. 

(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte persoane, 

aceasta nu poate exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept 

are loc după constituirea ca parte civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă. 

 (8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii 

responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de 

timbru. 

Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal  

Art.25 - (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra 

acţiunii civile. 

(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar 

aceasta este posibilă, instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile. 

(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea 

totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 

 (5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza Art. 16 alin. (1) lit. b) 

teza întâi, lit. e), f), g), i) şi j), precum şi în cazul prevăzut de Art. 486 alin. (2), instanţa lasă 

nesoluţionată acţiunea civilă. 

 (6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, 

succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea 

acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii 

părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la Art. 24 alin. (1) şi (2). 

Disjungerea acțiunii civile 

 Art. 26 - (1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină 

depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne 

în competenţa instanţei penale. 

Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă  
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Art.27 - (1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii 

acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin 

infracţiune. 

 (2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, 

pot introduce acţiune la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat 

nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate în cursul procesului penal pot fi folosite în faţa 

instanţei civile. 

 (3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot 

să introducă acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a 

procesului penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă în condiţiile prevăzute la alin. (7). 

 (4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot 

să părăsească această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori 

instanţei, dacă punerea în mişcare a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost 

reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat o 

hotărâre, chiar nedefinitivă. 

(5) În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că 

prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi 

cerută pe calea unei acţiuni la instanţa civilă. 

 (6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru 

repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă. 

 (7) În cazul prevăzut la alin. (1), judecata în faţa instanţei civile se suspendă după punerea în mişcare 

a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an. 

 

Legea română prevede două tipuri de măsuri corective disponibile victimelor traficului de 
persoane: 

a) acordarea de despăgubiri pentru victimele infracțiunilor violente (stabilite prin Legea 
211/2004), acordate la sfârșitul procesului penal, de către Consiliul de compensare, aflat 
în subordinea Ministerului Justiției; 

b) repararea materială și nematerială care rezultă din acțiunea civilă în procesul penal sau ca 
urmare a procesului penal, în funcție de valoarea estimată a prejudiciului. 

Dreptul la reparații financiare pentru daune materiale și morale în acțiunea civilă 

În acțiunea civilă, victimele (în calitate de părți vătămate) pot pretinde reparații financiare 
(pentru daune materiale și morale) fie de la început în cadrul procesului penal fie ulterior acestuia, ca 
un proces separat, în conformitate cu Legea civilă. Acțiunea civilă se referă la tragerea la răspundere 
a făptuitorului și a părții civile responsabile din punct de vedere civil, pentru prejudiciul produs părții 
vătămate prin săvârșirea infracțiunii. 

Acțiunea civilă poate fi solicitată de partea vătămată sau de succesorii acesteia împotriva 
făptuitorului sau partea responsabilă din punct de vedere civil. Procurorul va demara acțiunea civilă 
în cazul în care victima are o capacitate de exercițiu limitată. Partea vătămată care participă la o 
acțiune civilă (proces) devine parte civilă. Trebuie remarcat faptul că numai persoanele care au 
calitatea juridică de parte vătămată și de succesor al părții vătămate (membri ai familiei) au dreptul să 
participe în calitate de părți civile. 
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 Acțiunile civile începute în timpul procesului penal se rezolvă la sfârșitul procesului penal, cu 
condiția să nu depășească durata acestuia.    

Constituirea ca parte civilă 

Conform legii civile actualizate, o persoană care a devenit victimă în urma comiterii infracțiunii 
trebuie să decidă din faza de anchetă dacă va pleda ca parte civilă sau nu. În practică, în faza de 
investigare ofițerii de urmărire penală sau procurorul evaluează împreună cu victima valoarea 
prejudiciului produs, după care se stabilește o cotă care va fi menționată într-un registru. Conform 
procedurii, decizia de a se constitui parte civilă se poate exprima atât oral cât și în scris, cu menționarea 
următoarelor: natura pretențiilor; valoarea estimată a prejudiciului; motivele pentru solicitarea 
reparațiilor; dovezi/probe în susținerea pretențiilor. 

Până la soluționarea procesului, părțile civile au dreptul la: corectarea oricărei eroari materiale 
ce a avut loc în cererea de pledare ca parte civilă. Coborârea sau creșterea valorii creanțelor. Pot cere 
ca repararea să se facă prin plată financiară în loc de restituire în natură, ori de câte ori acesta din 
urmă nu mai este posibilă.  

Acțiunea civilă în cadrul procesului penal 

În cazul în care instanța penală decide condamnarea făptuitorului, aceasta se va decide, de 
asemenea, și în rezoluția acțiunii civile. În cazul în care instanța decide achitarea suspectului, aceasta 
va lăsa deschisă acțiunea civilă. Dacă prejudiciul material poate fi reparat prin restituirea bunurilor 
victimei și dacă aceasta este posibilă, instanța procedează la impunerea restituirii. Chiar dacă nicio 
persoană vătămată nu s-a constituit ca parte civilă, instanța poate impune anularea oricăror măsuri 
referitoare la privarea de drepturi a victimei, pentru a asigura repararea. În cazul prejudicierii 
intereselor unor terți, instanța poate solicita disjungerea acțiunii civile. Disjungerea acțiunii civile 
poate fi solicitată de către judecătorul - din oficiu, de procuror și de către părți - prin depunerea unei 
solicitări în acest sens la instanța de judecată. Același dovezi/informații vor fi folosite de noua instanță 
care judecă cauza, cu excepția cazului în care instanța de judecată a dispus altfel. 

Acțiunea civilă în instanța civilă 

 Dacă partea vătămată sau succesorii acesteia nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, 
aceștia pot formula o cerere în vederea demarării acțiunii civile în instanța civilă. Alte situații în care 
acestea pot demara o acțiune civilă sunt: 

- În situația în care instanța penală a lăsat nesoluționată acțiunea civilă printr-o decizie 
definitivă în procesul penal; 

- În cazul în care procesul penal a fost suspendat; în momentul reluării acestuia, acțiunea civilă 
depusă la instanța civilă va fi anulată; 

- Pot introduce acţiune la instanţa civilă pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit 
după constituirea ca parte civilă  

- în cazul în care acțiunea civilă a fost solicitată de către procuror până la decizia de reparare 
dispusă de instanța penală, se remarcă faptul că reparația nu a fost acoperită în întregime. În 
acest caz, partea vătămată/succesorii părții vătămate pot porni o nouă acțiune civilă pentru 
repararea prejudiciilor rămase.    

Partea vătămată/ succesorii părții vătămate nu pot părăsi instanța civilă și se pot adresa 
judecătorului, procurorului sau autorităților de aplicare a legii dacă pornirea procesului penal a urmat 
pornirii acțiunii civile sau în cazul în care procesul penal a reînceput după o suspendare. 

Rezoluția a acțiunii civile 
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Rezoluția acțiunii civile se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă. Repararea părții 
civile se face prin impunerea unor “măsuri asiguratorii”, cum ar fi înghețarea, sechestrarea și 
valorificarea bunurilor, proprietăților, activelor aparținând autorilor și care fie au fost folosite la 
comiterea infracțiunii, fie au fost achiziționate ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Dacă în timpul fazelor 
de cercetare și de urmărire penală nu au fost solicitate măsuri asigurătorii, instanța poate impune 
astfel de măsuri în timpul procesului. Măsurile asiguratorii sunt menținute chiar dacă instanța penală 
lasă acțiunea civilă nesoluționată, dar vor fi anulate în cazul în care partea vătămată nu formulează 
cerere în vederea înaintării acțiunii civile la instanța civilă în termen de 30 de zile de la comunicarea 
deciziei judecătorești definitive. 

Măsurile asiguratorii 

- Următoarele categorii profesionale pot solicita măsuri asiguratorii fie prin cerere, fie 
prin încheiere motivată: procurorul (în timpul fazei de urmărire penală), judecătorul 
instanței preliminare, judecătorul instanței. 

- Măsurile asiguratorii se aplică pentru a evita ascunderea, înstrăinarea, distrugerea 
bunurilor/ proprietăților/activelor care fac obiectul confiscării (speciale sau extinse). 
Confiscarea acestor bunuri se realizează în scopului garantării sentinței, la acoperirea 
cheltuielilor de judecată și de despăgubire a victimei. 

- Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a 
bunurilor mobile şi imobile. 

Măsurile de confiscare specială/extinsă presupun blocarea accesului la bunuri/proprietăți și active 
deținute nu doar de făptuitor, ci și de familia sa.  

- Bunurile/proprietățile/activele confiscate sunt valorificate. Acest lucru este menit să 
acopere cheltuielile menționate anterior și economiile rămase sunt direcționate la 
bugetul de stat, cu excepția cazului în care partea civilă/succesorii sau avocatul 
acestora solicită o despăgubire. 

- Impunerea de măsuri asiguratorii este obligatorie în cazul în care persoana vătămată 
nu are capacitate de exercițiu sau are capacitatea de exercițiu limitată. 

- Potrivit legii, bunurile aparținând unei autorități sau instituții publice nu pot fi 
confiscate. 

Plata cheltuielilor judiciare  

- În cazul în care instanța decide anularea urmăririi penale,a condamnării sau amânarea 
aplicării pedepsie, făptuitorul este obligat la plata cheltuielilor judiciare ale părții 
vătămate și ale părții civile în cazul în care acțiunea civilă a fost aprobată; 

- În cazul în care acțiunea civilă este aprobată doar parțial, făptuitorul poate fi obligat la 
plata integrală sau parțială a cheltuielilor judiciare, în funcție de hotătârea instanței; 

- În caz de achitare, partea vătămată/partea civilă vor suporta cheltuielile judiciare ale 
persoanei suspectate dacă cheltuielile au fost generate de către persoana vătămată 
sau partea civilă. 

 

Expertul evaluator 

Autoritatea judiciară (de aplicare a legii sau procuror) care aplică măsurile asiguratorii are 
obligația de  identificare și evaluare financiară a bunurilor/proprietăților/activelor care urmează să fie 
confiscate. În acest scop, autoritatea poate folosi, de asemenea, un expert. Bunurile înghețate și 
confiscate pot fi lăsate proprietarului dar cu aplicarea unui sigiliu în vederea interzicerii utilizării lor 
(de exemplu, mașini, proprietăți) sau pot fi încredințate unui deținător (custode). Autorului sau 
suspectului li se vor  reține obligatoriu următoarele bunuri: bijuterii și metale prețioase; bani în valută; 
obiecte sau colecții de artă,  valori similare; bani care rezultă din vânzarea de obiecte de valoare; 
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obiecte, altele decât cele de utilitate casnică sau de uz personal. Bunurile confiscate se înregistrează 
într-o listă care va descrie obiectele și valoarea lor financiară. 
După cum este menționat mai sus, autoritatea de implementare a măsurii asigurătorii poate apela la 
un expert în vederea evaluării financiare a bunurilor. Pe lângă experți, există executori judecătorești 
care sunt organizați în birouri cu competență teritorială în subordinea Ministerului Justiției. Aceștia  
recuperează/redirecționează bunurile sechestrate către persoanele care au dreptul la compensații 
materiale în acțiunea civilă, indiferent de sex, etnie, limbă sau origine socială. Acest proces se numește  
executare silită și poate fi inițiat numai în urma unei hotărâri judecătorești definitive. Conform legii 
specifice care reglementează profesia executorilor judecătorești (Legea 188/2000), atribuțiile acestora 
sunt: 

- punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;  
- notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;                                                                                         
- comunicarea actelor de procedură;  
- recuperarea pe cale amiabilă a oricăror bunuri/proprietăți/bani/ creanțe;  
- aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;  
- constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;  
- intocmirea documentelor aferente procedurilor de executare judiciară.  

 

Obținerea de compensații în cazuri transfrontaliere 

Ordinul nr. 1319/2008 cuprinde dispoziții privind procedura de obținere a compensațiilor 
financiare de către victimele infracțiunilor intenționate comise cu violență în situații transfrontaliere 
prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 
infracțiunilor.  Prevederi legale relevante pot fi găsite, de asemenea, în Ordonanța de urgență a 
Guvernului 113/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 (Completări referitoare la 
obținerea de compensații financiare în situația în care infracțiunea a fost comisă pe teritoriul unui alt 
stat membru al UE unde  victima nu are rezidență legală). 
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CAPITOLUL IV 

 

SĂNĂTATEA ȘI EFECTELE PSIHOLOGICE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

Consecințele asupra sănătății fizice și psihologice 

Redus la scara individului/grupului supraviețuitor, traficul de persoane implică traume la nivel 
psihic, emoțional și afectează bunăstarea economică. Pe durata exploatării, victimele sunt supuse în 
mod repetat la tratamente degradante, acte de violență, privarea totală a nevoilor de bază (somn, 
mâncare, odihnă), toate acestea având un impact pe termen lung asupra stării lor de sănătate fizică și 
emoțională, totodată cu modificarea percepției de sine, a corpului și a nevoilor. Pe scurt, exploatarea 
activează două experiențe: 1) aceea de a fi obiectivat și lipsit de capacitatea de utilizare voluntară a 
corpului și a sinelui; 2) aceea a unui raport inechitabil de putere în care victima nu mai are nicio șansă 
reală de a schimba situații în scopul îmbunătățirii condiției.                                                                                                                         

Înainte de a analiza responsabilizarea persoanelor traficate în denunțarea exploatării și 
implicarea activă în procedurile judiciare, experții trebuie să ia în considerare impactul traficului 
asupra victimelor, lăsând acestora libertatea de decizie cu privire la timpul necesar implicării în aceste 
procedurile judiciare și asigurând protecția permanentă a acestora. Trebuie menționat faptul că 
asigurarea măsurilor de protecție și de asistență nu trebuie în niciun fel condiționate de decizia 
pozitivă a victimelor privind colaborarea cu autoritățile judiciare. Răspunsul (inițial) negativ al victimei 
în fața organelor de drept nu este un indiciu de “falsă” victimă.  

Impactul psihic 

Există două considerente cu privire la impactul exploatării asupra bunăstării fizice a victimelor, 
victima suferind de: a) afecțiuni medicale ca rezultat direct al relelor tratamente primite în perioada 
de traficare; b) afecțiuni medicale care pot fi explicate parțial prin exploatare, dar care au o puternică 
componentă psihosomatică. Potrivit studiului “Stolen Smiles”, imediat după experiența de traficare 
majoritatea femeilor se confruntă simultan cu numeroase probleme de sănătate fizică și psihică. 
Simptomele pe care victimele le acuză sunt deseori intense și nu cedează la tratament. Când sunt 
investigate, aceste probleme nu pot fi explicate în întregime pentru că nu au întotdeauna o cauză pur 
fiziologică. Tendința de somatizare trebuie privită ca o caracteristică a realității victimei, dar trebuie 
luată serios în seamă deoarece simptomele psihosomatice tind să devină permanente și afectează o 
anumită parte a organismului. 

Vorbind la modul general, somatizarea poate fi înțeleasă ca expresie a unui stres psihologic 
major manifestat prin durere fizică, de obicei simțită la nivelul părților coprului considerate a fi 
afectate. “Violența și vătămarea corporală sunt semnele distinctive ale traficului de persoane în cazul 
femeilor;  este esențial ca simptome care apar să nu fie interpretate greșit ca fiind generate de stres 
sau de orice altă cauză psihologică. Problemele de sănătate fizică de care femeile se plâng trebuie 
investigate complet și în mod repetat pentru a determina cauza reală. În plus, este important să se 
recunoască faptul că absența unei cauze diagnosticabile (cum ar fi o infecție sau o vătămare corporală) 
nu reduce severitatea sau semnificația niciunui simptom dat sau a impactului asupra calității vieții 
femeii”. 

În plus, cercetarea enumeră principalele tipuri de simptome fizice, așa cum au fost menționate 
de victime intervievate (rezultatele sunt similare cu cele de mai sus): 
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Simptome cardiovasculare - dureri în piept și/sau de inimă persistente în timp. Palpitațiile inimii și 
dificultățile de respirație sunt de multe ori în legătură cu anxietatea acută și/sau atacul de panică.  

Simptome musculo-scheletale - Durerile de spate sunt frecvente în rândul femeilor care au fost 
abuzate sexual sau agresate fizic de un partener intim, și au fost asociate stresului și depresiei. De 
asemenea, problemele dentare produc durere severă și poat fi rezultatul accesului limitat la servicii 
medicale sau pot fi cauzate de lovituri la nivelul feței sau capului. Există o problemă de sănătate 
distinctă atunci când victima supusă exploatării recurge la o metodă extremă de evadare în încercarea 
de a sări pe fereastră. Există o distincție clară între victimele cu tentative de suicid prin această metodă 
și victimele care s-au văzut într-un pericol major și au sărit pentru a scăpa (exemple din experiența 
ADPARE: victime care au fost sechestrate de către traficant; victimelor supuse practicilor similare 
torturii de către clienți). În plus, în anumite circumstanțe grave, victimele au fost prinse în mijlocul 
disputelor de clan și a fost împușcate sau au scăpat de clienții care au încercat să le ucidă. Toate 
acestea generează traume fizice și emoționale mult mai severe și deseori este nevoie de mai multe 
luni, sau ani de investigații medicale complexe de recuperare.                                                                                                                                                      

Probleme ale ochilor - Durerile oculare a fost raportate ca fiind asociate migrenelor.  

Probleme ale urechilor, răceli, infecții ale sinusurilor și gripă - S-a arătat că evenimentele stresante 
afectează sistemul imunitar și s-a demonstrat că femeile abuzate prezintă un risc mai mari de infecție 
decât femeile neabuzate. 

Probleme dermatologice - alergiile sau infecțiile la nivelul pielii pot fi consecințele directe ale 
condițiilor neigienice și de stres. Pielea este organul cu cea mai mare suprafață reflectând în mare 
măsură nivelul de îngrijire, facilitează atingerea și exprimarea afecțiunii. Astfel, este larg cunoscut 
faptul că  atât problemele declanșate de factori psihosomatici (cum ar fi de primejdia), cât și 
problemele organice (răni, infecții) se pot manifesta pe piele. Un alt tip de problemă (deși nu are 
legătură în mod direct cu sănătatea fizică) se referă la însemnarea victimei de către traficanți prin 
aplicarea de tatuaje sau alte forme de imprimare pe piele, inclusiv tăieturi/ardere cu țigara ca semn 
distinctiv al apartenenței la un anumit grup de traficanți. Acest lucru ridică dificultăți victimei în ce 
privește percepția și acceptarea propriului corp, odată ce acesta a fost agresat și însemnat ca 
proprietate a unei alte persoane. Momentul “însemnării” în sine este unul traumatizant; acesta nu 
doar că nu va fi uitat niciodată de către victimă, dar va fi reactivat ori de câte ori se va privi respectivul 
însemn.                                                                                                                                                  

Probleme sexuale și de sănătatea reproducerii - Problemele sexuale și cele ce țin de sănănatea 
reproducerii cu care se confruntă femeile traficate apar de obicei ca rezultat al violenței sexuale și al 
agresiunii experimentate în timpul traficării (durere în zona pelvină, infecții ginecologice, dar și 
îngrijorări cu privire la pierderea fertilității, sarcinii nedorite și infecție cu virusul HIV). Cercetările 
privind violența sexuală au recunoscut asocierea dintre violența sexuală și ITS. 

Consecințele asupra sănătății psihologice  

Literatura de specialitate descrie trauma ca o situație paradoxală neașteptată, cu un potențial 
ridicat de vătămare și în fața căreia mecanismele de apărare ale victimei sunt ineficiente. În urma unui 
eveniment traumatic deseori victimele resimt suferință fizică și emoțională, foarte asemănătoare ca 
intensitate cu o pierdere sau un deces. Într-un context mai larg, victima traficului nu se află la primul 
contact cu o situație abuzivă; de obicei, exploatarea este doar un alt episod din trecutul suprasaturat 
de traume suferite în familie sau în viața personală. Într-un fel, este posibil ca o persoană să fi dezvoltat 
deja o anumită atitudine cu privire la abuz, și să aibă anumite convingeri legate de suferință, de risc, 
protecție sau ajutor. Ca expert în acest domeniu, este important să cunoaștem perspectivele și 
reperele victimelor și să lucrăm împreună cu ele pentru a găsi cele mai bune soluții, nu pentru a 
impune propriile noastre soluții. 
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Potrivit studiului “Stolen Smiles” cu privire la consecințele asupra sănătății fizice și psihice a 
femeilor și fetelor din Europa (Cathy Zimmerman, 2006), 60% dintre respondente au raportat că au 
suferit violențe fizice și/sau sexuale înainte de a fi traficate, 32% au fost abuzate sexual și 50% agresate 
fizic. Aproape un sfert (22%) au fost abuzate atât fizic cât și sexual (debutul abuzului sexual începând 
înainte de vârsta de 15 ani). Unul din șapte respondente (15%) au raportat că au fost forțate să aibă 
un raport sexual anterior vârstei de 15 ani, înainte de a fi traficate. Dintre aceste femei, aproape un 
sfert (24%) au menționat mai mult de un autor; mai mult de jumătate (52%) au raportat abuzuri 
sexuale împotriva voinței lor din partea unui membru al familiei, iar 28% au declarat că abuzul a fost 
comis de către tată natural (14%) sau de către tatăl vitreg (14%). Și mamele au fost victime ale abuzului 
sexual (7%), iar unele femei au raportat abuzuri din partea îngrijitorilor instituționali, ca de exemplu 
cei din orfelinate. Puțin peste un sfert dintre femei (26%) au raportat că au fost forțate sau constrânse 
într-un raport sexual după vârsta de 15 ani, înainte de a fi traficate.                                                                                                                                        
 
Înțelegerea traumei - Sindromul de victimizare și complexul PTSD 

Într-un anumit sens, victimizarea rezultă în transformarea persoanelor care suferă, deseori 
această transformare fiind percepută de persoana în cauză și de familia ei ca o pierdere (a unei părți 
a persoanei; a unui fel de a fi și de a se comporta). Fiecare persoană se află în contact cu alte persoane 
și cu lumea înconjurătoare, iar acest lucru contribuie la definirea identității și, de asemenea, la 
dezoltarea corespunzătore în cadrul societății. Fiecare individ are o anumită percepție/imagine asupra 
lumii, a rolulului său și rostului său în lume. (Această imagine este procesată ca principiu de bază, 
“modele ale lumii”). Pornind de la aceste ipoteze, existența în lume capătă sens, persoana relaționează 
cu lumea din jurul său, iar aceasta din urmă îi oferă ordine, siguranță și protecție. Cu toate acestea, 
traumele suferite distrug continuitatea identității persoanei și zguduie din temelii principiile de bază 
ale persoanei. Astfel, procesul de recuperare va trebui să se concentreze pe recrearea/retestarea 
conexiunilor dintre victimă și  lumea din jurul său. 

În al doilea rând, fiecare individ și-a creat o anumită imagine asupra morții în general și asupra 
propriei lor morți. De obicei, această imagine este ținută la distanță prin negare sau prin proiectarea 
acesteia într-un viitor nedeterminat. În momentul experimentării unei traume ce pune viața în pericol, 
coordonatele temporale normale sunt perturbate, iar imaginea morții este adusă în prezent deoarece 
victimele simt  iminența dispariției lor. Ca o consecință, supraviețuitorii au dificultăți în a se percepe 
în viitor sau în a-și face planuri de viitor. 

În al treilea rând, experiența de obiectivare a persoanelor traficate (indiferent de tipul de 
exploatare), de obicei aplicată pe perioade lungi de timp și însoțită de violență este adesea asociată 
cu pierderea “proprietății” minții, a emoțiilor și a corpului. Majoritatea victimelor raportează 
experiențe ambivalente: pierderea sensibilității în organism <-> dureri persistente intense, cu bază 
psihosomatică; încercarea permanentă de redobândire a subiectivității: exerciții de a spune NU 
protecției, asistenţei, aplicării legii; încălcarea reglementărilor în contextul asistenței sau într-un alt 
mod; izolare socială <-> menținerea unor  multiple relații sociale superficiale; evitarea relațiilor sexuale 
<-> angajarea în practici sexuale riscante, promiscuitate. Deși toate acestea sunt de multe ori 
dăunătoare, oferă victimei sentimentul de redobândire a controlului asupra propriei vieți, și de 
reafirmare ca indivizi. 

Sindromul de victimizare (VS) - Ochberg 

Experiența mai multor episoade de violență, abuz psihologic, constrângerea la activități sexuale 
nedorite ca victimă sau martor 
Pot apărea următoarele simptome: 
Incapacitatea de a face față provocărilor de zi cu zi 
Convingerea de a fi afectat/rănit pe termen lung 
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Tendința spre izolare, lipsa de încredere în alte persoane, incapacitatea de a menține relații de 
intimitate 
Reprimarea sentimentelor sau exagerarea consecințelor negative 
Minimizarea impactului evenimentului traumatic 
Amnezie totală sau parțială cu privire la eveniment /anumite părți ale acestuia 
Credința că victima are o vină mai mare decât făptuitorul 
Reexpunerea la/Reconfruntarea cu evenimente traumatice similare 
Adoptarea aceluiași sistem de credințe și explicații ale făptuitorul cu privire la evenimentul 
traumatic, apreciind comportamentul său agresiv ca fiind unul potrivit. 
Idealizarea făptuitorului 
Persistența unuia sau a mai multor simptome (dintre cele enumerate mai sus) pe o perioadă de 
timp mai mare de o lună. 

 

Mai mult decât atât, fără sprijin de specialitate și fără o strategie solidă de gestionare a 
situației, simptomele de stres posttraumatic se poate transforma în complex de tulburări 
posttraumatice de stress (CPTSD), desris ca o modificare profundă și continuă a personalității unei 
persoane pe 4 nivele: 

Modificarea trăsăturilor de personalitate: sentimente de inutilitate și lipsă de inițiativă; pierderea 
valorii de sine și anticiparea stigmatizării; sentimentul de separare totală de ceilalți sau de a fi complet 
diferit  față de persoanele din jur; acceptarea fără critică a oricărei situații; tendința de a dezvolta 
simptome psihosomatice cronice; episoade disociative: separarea emoțiilor de un anumit eveniment; 
deficit de atenție; stări modificate de conștiință; actele agresive asupra propriei persoane sau a altora; 
modificări în gestionarea emoțiilor.                                                                                                  

Alterarea percepției cu privire la agresor: preocupare obsesivă pentru menținerea unei 
legături/relații cu agresorul; gândul la răzbunare; agresorului este perceput ca fiind omnipotent; 
împărtășirea aceluiași sistem de credințe și justificări cu agresorul în ceea ce privește evenimentul 
traumatic; idealizare/atașament emoțional față de agresor.                                                                                                  

Modificarea sferei de relații interpersonale: fie izolare socială, fie implicarea în mod distractiv în mai 
multe relații superficiale; preocupare constantă în identificarea unui salvator sau a unui «țap 
ispășitor»;  evitarea/renunțarea la relații cu un grad ridicat de intimitate (de teama retrăirii 
sentimentelor de respingere și inducere în eroare); suspiciune și lipsă de încredere în ceilalți; un grad 
ridicat de toleranță față de actele de violență și relațiile abuzive; dependență emoțională față de o altă 
persoană; supraimplicarea emoțională în relații.                                                                                                                                            

Denaturarea sensului existenței: sentimente de furie față de dreptatea morală și divină; respingerea 
credințelor și valorilor adoptate în trecut; sentimente persistente de tristețe, lipsă de sens, pierderea  
speranței.  

Strategii  de autovindecare 

Pentru a-și continua viața și a «scăpa» de efectele destabilizatoare ale evenimentului 
traumatic, victimele dezvoltă așa numitele strategii de autovindecare (STC) care vizează: 1) 
deconectarea totală de episodul traumatic și reducerea nivelului de anxietate; 2) reconectarea la un 
eveniment similar pentru a crește nivelul de stres și apoi pentru a a) elibera tensiunea; b) recrea 
contextul pentru a determina neurotransmițătorii să acționeze similar unor sedative. Pe termen scurt 
aceste strategii de autovindecare își ating scopurile, dar pe termen lung acestea expun victimele la 
riscul de repetare a traumei, amenință integritatea fizică, emoțională și morală și pot genera tulburări 
disociative permanente și deficiențe de personalitate. Însă aceste strategii par a fi o soluție extremă 
la incapacitatea celorlalți de a înțelege și de a ajuta victima.  
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Prevenirea victimizării secundare 

Victimizarea secundară poate fi definită ca “agravarea suferinței sau a prejudiciului victimei 

cauzate de infracțiunea inițială, ca urmare a procesului penal”. 

Cercetările60 identifică patru tipuri diferite de victimizare secundară:  

1. efecte psihologice negative ale victimei privind stima de sine, credința în viitor, încrederea 

în sistemul juridic și credința într-o lume corectă; 

2. amplificarea frecvenței reacțiilor de stres posttraumatic (PTSS) la nivelul traumei inițiale 

cauzate de infracțiune (retraumatizare);                                                                                           

3. împiedicarea procesului de recuperare; şi                                                                                                                         

4. experimentarea unei traume noi, secundare ca rezultat al procesului. 

Cele două forme care, conform cercetării, au o mai mare preponderență sunt efectele 

negative asupra stimei de sine a victimei și credința lor în viitor, în sistemul de justiție și într-o lume 

corectă (1), iar în cazul victimelor care au experimentat recent un episod traumatizant - amplificarea 

frecvenței reacțiilor de stres posttraumatic la nivelul traumei inițiale. Trebuie să se facă distincție între 

cele două forme de victimizare secundară. Primele forme se referă la toate victimele infracțiunilor, în 

timp ce a doua formă are impact numai asupra victimelor deja traumatizate.  

Victimizarea secundară nu se produce doar în timpul interogatoriilor victimei/martorului în 

fața organelor de poliție sau în timpul audierilor în fața judecătorului e instrucție sau în instanță în 

timpul procesului. Există și alți factori, cum ar fi dezechilibrul general între poziția inculpatului și cea a 

victimei,  lipsa de informații furnizate victimei, interacțiunea dintre organele de justiție penală și 

victimă, durata lungă a procesului și nemulțumirea cu privire la rezultatul procesului. 

Conceptele cheie în prevenirea victimizării secundare sunt: predictibilitate, securitate, control 

și echitate. Figura de mai jos descrie diferiți factori și corespondența dintre aceștia raporata la  

victimizarea secundară.                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60   Marjan Wijers & Margreet de Boer, Een keer is genoeg. Verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie 
van slachtoffers als getuigen  in het strafproces (One time is enough. Exploratory research into secondary 
victimisation of victims as witnesses in the criminal process), The Hague: WODC 2010. 
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Victimizarea secundară 

 

 

 

@ Marjan Wijers & Margreet de Boer, 2009 

 

Riscul de victimizare secundară depinde nu numai de factori legați de procesul penal, ci și de 

factori legați de: 

 gravitatea și natura infracțiunii (de exemplu, infracțiunea de tipul “ce mi s-a întâmplat” 

compromite iremediabil credibilitatea victimei, spre deosebire de infracțiunea de tipul 

“cine a făcut-o” )                                                                                                                    

 caracteristicile personale ale victimei, cum ar fi sexul, vârsta și capacitatea de adaptare 

personală, și                                                                                  

 contextul social (în special prezența unui mediu de susținere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nivel mai scăzut 

-> riscuri mai mari 

Un nivel ridicat -> 

riscuri mai mici 

Dimensiuni 

 Predictibilitate 

 Siguranță 

 Control 

 Justice 

 

 

Recuperare: 

restabilirea echilibrului 

Infracțiunea (victimizare primară) 

 Gravitatea infracțiunii (violență: 
violarea integrității) 

 Natura infracțiunii (cine a comis 
infracțiunea versus ce s-a 
întâmplat) 

 

 

Procesul penal 

 Declarații 

 Urmărirea penală 

 Procesul penal 

 

Alți factori 

    Mediul social 

 Caracteristici personale (ex.  
copii cu handicap mental, trauma 
anterioare, istoricul personal)  

 

 

Neutru 

Victimizare secundară 
(daune suplimentare sau suferințe 

ca urmare a procesului penal) 

 Efecte negative asupra 
încrederii în sine și în cei din 
jur 

 Retraumatizare 

 Împiedicarea recuperării 

 Noi traume 
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Tabelul de mai jos prezintă o privire de ansamblu a factorilor înainte, în timpul și după  

procedurile penale care sunt de natură să influențeze dimensiunile de bază ale predictibilității, 

securității, controlului și echitabilității. 

 

Factori critici în cadrul procesului penal în prevenirea victimizării secundare 

Predictibilitatea                                                      

Gradul de cunoaștere al victimei/martorului cu 
privire la ceea ce urmează să se întâmple. 

   informarea victimei înainte, în timpul și după 
încheierea procesul penal, astfel încât aceasta să știe 
ce urmează să se întâmple. Informațiile trebuie să 
facă referire la poziția victimei/martorului, diferitele 
etape ale procesului penal, stadiul procedurilor 
(inclusiv o decizie de închidere a cazului), reținerea și 
eliberarea acuzatului, faptul că toate informațiile 
sunt înregistrate și disponibile acuzatului. 
Informațiile  trebui repetate și de preferință date atât 
în scris cât și oral  

   informații despre interogatoriul efectuat de poliție 
și/sau de instanța de judecată (inclusiv o explicație a 
motivelor pentru care i se adresează întrebări 
detaliate și esențiale)                         

   (lipsa de) claritate cu privire la procedurile din 
timpul interogatoriului efectuat de către judecătorul 
de instrucție sau în instanța de judecată                                                   

 durata procesului penal, nesiguranța cu privire la 
durata procesului penal și neînțelegerea procedurilor 
foarte îndelungate  

 

Securitatea fizică, emoțională și socială 

Siguranță fizică se referă la teama de represalii sau de 
confruntarea directă cu suspectul. 

Securitate emoțională și socială se referă la integritatea 
personală a victimei (implică abordarea cu seriozitate a 
protejării vieții private, asigurarea unui tratament 
echitabil).                                                                                

 alegerea locației în care se înregistrează declarația victimei                                                                        

 confidențialitatea adresei și a datelor personale ale victimei 
(de exemplu, folosirea în dosarul penal a adresei avocatului 
în locul adresei victimei) 

 diligență în obținerea de informații de la terțe părți, de 
exemplu de la medic, familie, prieteni și de la furnizorii de 
servicii. Victimelor trebuie să li se ceară permisiunea 
anterior și trebuie să cunoască faptul că toate informațiile 
sunt înregistrate în dosarul penal și sunt disponibile 
acuzatului 

 maniera de interogare de către judecătorul de instrucție 
și/sau de proces, abordarea victimei de către avocatul 
apărării și protejarea victimei împotriva intimidării de către 
suspect și/sau a intimidării în general sau evitarea 
întrebărilor nepotrivite  

 pregătirea corespunzătoare pentru interogare  

 repatizarea locurilor, în special pentru a evita așezarea 
împreună a victimelor și suspecților în sala de așteptare sau 
în sala de judecată  

 permisiunea victimei/martorului de a fi însoțiți de o 
persoană de încredere la propria alegere în timpul 
interogatoriilor (acestă persoană poate fi avocatul, un 
prieten sau un consilier ONG) 

 luarea măsurilor de siguranță înainte, în timpul și după 
finalizarea procesului penal 
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Sentimentul (de lipsă) de control 

Sentimentul victimei/al  martorului că 
aceasta/acesta poate influența procesul penal: 
sentimentul că este  “cazul lor” și că sunt luate în 
serios. 

 deciziile referitoare la urmărirea penală, arestarea 
preventivă a suspectului(-ților), și modul de 
soluționare a cauzei 

 (in)capacitatea victimelor de a obține sau de a accesa 
o copie a propriei mărturii și dosarul cauzei, fie prin 
avocat, fie într-un alt mod. Lipsa de acces la dosarul 
penal plasează victima “în afara” procesului penal 
care îi privește în mod direct dar nu au voie să 
citească dosarul cauzei, spre deosebire de acuzat 

 permisiunea de a avea un avocat propriu: o persoană 
care vorbește limba lor, care le protejează și le apără 
interesele 

 

În scopul evitării victimizării secundare, primul factor 
este unul problematic, deoarece în general dorințele 
și interesele victimei joacă un rol foarte limitat în 
deciziile cu privire la urmărirea penală, reținerea 
suspecților și modul de soluționare a cazului. 

Sentimentul de dreptate 

Sentimentul  victimei/ martorului că sunt tratați corect și 
să se face dreptate.  

 “gestionarea” așteptărilor: victima/martorul au o imagine 
realistă cu privire la procesul penal, fezabilitatea cazului și 
rezultatul așteptat 

 dezechilibrul dintre poziția inculpatului și a victimei. Multe 
victime au sentimentul că acuzatul are toate drepturile în 
timp ce acestea nu au niciunul. Acest lucru include faptul că 
învinuitul are acces la întregul dosar, inclusiv la informații 
despre victimă, în timp ce de multe ori victimele nu obțin 
nici măcar o copie a propriei lor declarații 

 recunoașterea consecințelor infracțiunii asupra victimei  

 furnizarea  victimei a unei copii a verdictului  

 motivarea corespunzătoare a verdictului 

 rezultatul final al procedurii (severitatea pedepsei și dacă 
verdictul dat ajută la prevenirea infracțiunilor)  
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CAPITOLUL V 

 

COMUNICAREA AVOCAT - VICTIMĂ 

 

Valorile de bază în comunicarea cu victimele; abordarea prietenoasă a victimei  

Decizia de a denunța sau nu exploatarea și de cooperare cu organele de drept pentru a face 
dreptate evidențiază o etapă foarte importantă în procesul de recuperare a victimelor. Acest lucru 
arată că victima este capabilă să se adreseze instituțiilor și să-și ceară drepturile legale și, de 
asemenea,  este un semn al creșterii nivelului de încredere în autorități/instituții. Când victimele sunt 
pregătite să colaboreze cu autoritățile, acestea înfăptuiesc un act de justiție, perceput ca reparatoriu 
pentru ei și ca un act preventiv pentru alții (în scopul prevenirii exploatării altor persoane). 

Plângerile penale sau participarea în calitate de martor pot avea consecințe pe termen lung 
pentru victime. Atât victimele cât și copiii acestora și alte persoane dragi riscă să fie ținta unor acțiuni 
de intimidare și represalii din partea infractorilor și creșterea riscului ca situația lor să devină 
cunoscută public, cu toate consecințele pe care le implică. Mai mult decât atât, acțiunile în instanță în 
sine sunt extrem de împovărătoare și implică riscul de retraumatizare a victimei. Aceste preocupări 
trebuie să fie pe deplin înțelese și respectate. De asemenea, victimele pot avea nevoie de timp înainte 
de a-și exprima poziția sau opțiunea. În cazul în care victima are nevoie de mai mult timp pentru a lua 
o decizie în cunoștință de cauză cu privire la înaintarea unei plângeri penale, sau la participarea în 
calitate de martor, această perioadă de timp ar trebui să i se acorde. Aceast lucru scade riscul de 
revictimizare și este de natură să faciliteze strângerea unor dovezi mai bune pentru un martor mai 
puternic pe termen lung. În cazul în care victima, indiferent de motiv, decide să nu depună plângere 
și să nu participe în calitate de martor, această decizie ar trebui să fie respectată fără exercitarea 
vreunei influențe nejustificate asupra acesteia. 

Deși traficul de persoane este recunoscut ca o infracțiune gravă și o încălcare a drepturilor 
omului, în multe cazuri persoanele traficate sunt văzute în primul rând ca martori și ca instrumente de 
aplicare a legii. De exemplu, în aproape toate țările accesul la asistență și protecție este condiționat 
de disponibilitatea victimei de a coopera cu autoritățile și utilitatea victimei în procesul penal și de 
multe ori perioada de reflecție și de recuperare se acordă numai în mod formal.  

Cu toate acestea, dorința victimelor de a se adresa poliției și de a coopera în cadrul 
procedurilor penale este strâns legată de: abordarea generală din partea autorităților polițienești și 
judiciare;  protecția siguranței și a vieții private a acestora; disponibilitatea informațiilor și asigurarea 
asistenței;  riscul de a fi arestat, reținut, urmărit penal sau deportat pentru infracțiuni care decurg din 
statutul lor de persoane traficate, cum ar fi de intrarea sau de ședere ilegală, implicarea în industria 
sexului și/sau utilizarea de documente false. Cercetările arată faptul că victimele care sunt bine tratate 
sunt mult mai dispuse să coopereze iar ofițerii de urmărire penală au din ce în ce mai mult succes în 
pronunțarea condamnărilor atunci când drepturile persoanei traficate sunt respectate.   

Sfaturi pentru  o bună colaborare cu victima 

- Asigurați-vă că victima este în siguranță și că nu este amenințată de traficant sau de alți 
factori de presiune 

- Asigurați-vă că informațiile inițiale privind sunt furnizate într-un cadru adecvat și prietenos 
(de exemplu, într-un centru de consiliere) 
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- Asigurați-vă că nevoile de bază victimei sunt respectate și asigurate, dacă acest lucru este 
necesar (apă, produse alimentare, asigurarea pauzelor, folosirea toaletei) 

- Dacă simțiți că este necesar, folosiți o tehnică de spargere a gheții pentru a relaxa 
atmosfera (de exemplu, întrebați persoana cum se simte în acea zi / dacă ea a ajuns în 
siguranță în respectiva locație / discuții despre vreme / întrebări ceva mai personale, dar 
neutre, etc ). 

- Spuneți-i că puteți începe atunci când este pregătită și întrebați-o ce știe despre ceea ce 
se va întâmpla în timpul întâlnirii 

- Alocați timp suficient întâlnirii (cel puțin o oră) și dedicați acest timp exclusiv discuției cu 
clientul dvs.                                                                                                                              

- Nu încercați să acoperiți toate subiectele într-o singură întâlnire cu clientul și nu vă 
așteptați ca persoana să înțeleagă totul; acesta este un proces continuu care se 
desfășurarea prin parcurgerea fiecărei etape a procedurii judiciare                                                                                                                            

- Descrieți cât se poate de clar și realist rolul dvs. vis-a-vis de victimă și spuneți-i de fiecare 
dată care este scopul întâlnirii                                                                                                                                   

- Permiteți-i victimei să pună întrebări, să-și exprime îndoielile, temerile sau să refuze să 
răspundă la  anumite întrebări sau să dezvăluie un anumit aspect                                                                                               

- Pe cât posibil evitați unele formulări care pot fi considerate promisiuni sau care vă pun 
într-o ipostază nerealistă                                                                                                                    

- Exprimați-vă curiozitatea în a afla percepțiile/experiențele anterioare ale victimei în 
legătură cu organele de drept; discutați despre așteptările sale de la diferiții actori din 
sistem, inclusiv de la dvs. 

- Verificați bine informațiile pe care le transmiteți și asigurați-vă că victima a înțeles ceea ce 
i-ați spus. Încurajați victima să adreseze întrebări pentru a asigura un dialog în ambele 
sensuri și o înțelegere reciprocă. Dacă victima nu dorește să răspundă, nu o forțați. 

Sfaturi pentru o bună asistență legală                                                                                                   

- Vă rugăm să căutați cât mai multe informații despre Coordonatorul victimă/martor din cadrul 

Programului procesul penal, de la Centrul Regional al ANITP, care are competență în județul 

dvs. și discutați cu acest coordonator despre posibilitatea de a colabora în cadrul procedurii 

penale și pe perioada desfășurării procesului victimei căreia îi asigurați asistența legală. 

Coordonatorii însoțesc părțile vătămate în timpul ședințelor procesului, mediază relația dintre 

victimă și avocat și solicită actualizări cu privire la stadiul procesului.                                                                                                          

 

- Informați persoanele traficate cu privire la drepturile lor care decurg în urma identificării ca 

victime ale unei infracțiuni grave, dar și cu privire la modul în care vor fi sprijinite pentru a le 

accesa. Este important să le spuneți că au dreptul la: protecție pentru siguranța fizică, cazare 

în condiții de siguranță, asistență legală gratuită, asistență medicală, servicii psiho-sociale și 

de îngrijire, dacă este necesar; 

- Informați victimele cu privire la etapele procedurilor penale și activitățile ce vor fi 
implementate, dar și cu privire la diferiți actori - polițiști, procurori de anchetă, experți 
medico-legali, avocați, procurori ai instanței, pârâți, judecătoră și  atribuțiile lor. 

 
- Asigurați-vă că pe durata procedurilor penale, precum și în timpul procesului, drepturile la 

protecția vieții private, a identității, securității fizice și măsurile specifice de protecție legală 
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sunt respectate. Este important să se evite victimizarea secundară și să existe o colaborare 
firească, de natură să nu afecteze emoțional partea vătămată. 

 
- Însoțiți victima pe tot parcursul procesului penal, dacă este posibil. Este mai bine ca aceasta 

să mențină legătura cu un singur avocat care cunoaște cazul și o poate sprijini cel mai bine. 

 

- Atunci când le explicați victimelor ce presupun procedurile legale, încercați să mențineți în 

echilibru între deficiențe și soluțiile disponibile, cu accent pe găsirea de soluții. 

- Pe cât posibil, mențineți o bună colaborare cu ofițerii de urmărire penală care investighează 
cazul de trafic de persoane, precum și cu furnizorii de asistență. 

- Decideți împreună cu furnizorii de asistență și cu victima utilitatea unei examinări medico-
legale și a unui consult psihologic. După ce îi descrieți victimei aceste proceduri și după ce îi 
explicați scopul acestora, cereți consimțământul acesteia. 

 
- Verificați dacă există pliante informative disponibile și accesibile ce pot fi de folos victimei. 

- Discutați cu clientul dvs. și cu ofițerul de poliție care investighează cazul și alegeți cea mai 
potrivită modalitatea de comunicare sau de primire a informațiilor actualizate: a) victima 
primește informații actualizate cu privire la etapa de urmărire penală direct de la ofițerul de 
poliție; b) dvs. veți primi informații cu privire la evoluția cazului de la ofițerul de poliție (ofițerul 
de caz) și apoi le veți transmite victimei 

- Discutați cu clientul dvs. dacă a primit anterior amenzi. Dacă da, discutați împreună cum veți 
proceda. Deseori victimele refuză să coopereze cu organele de drept de teama urmăririi 
penale. 

- Informați clientul dvs. cu privire la dreptul de a primi compensații financiare (prin Legea 
211/2004) și cu privire la posibilitatea de a se constitui ca parte civilă. Vorbiți-i cu onestitate 
despre procedura de solicitare a unor astfel de fonduri, despre condițiile impuse, precum și 
despre rata de succes în măsura în care aveți detalii în acest sens. 

- Amintiți-i clientul dvs. că, în cazul acordării unor despăgubiri civile, avocatul are dreptul să 
solicite un anumit procent din suma primită, iar expertul evaluator al bunurilor sechestrate 
solicită, de asemenea 10% din sumă. Întotdeauna explicați victimei că un anumit procent din 
întreaga sumă primită va fi direcționat către autoritățile fiscale; prin urmare, victima poate 
primi o sumă mai mică decât cea convenită în mod oficial. 

 
Abordarea prietenoasă a copiilor în procedurile judiciare, în conformitate cu Liniile directoare 
UNICEF privind protecția copiilor victime ale traficului de persoane 
 

Trebuie să se aleagă o locație potrivită pentru o discuție cu copilul victimă, de preferat o 
locație în care acesta se simte confortabil, în mod ideal un spațiu deja cunoscut din centrul de 
zi/consiliere. De altfel, ar fi bine ca locația să aibă scaune confortabile, apă curentă și toaletă. Camera 
ar trebui să fie cât se poate de intimă. Ar fi potrivit ca persoanele care nu sunt implicate în interviu să 
nu privească prin ferestre, sau să încerce să asculte conversația. Este bine ca interviul să nu fie 
întrerupt de alte persoane care intră sau ies din cameră. Trebuie să fie puse la dispoziție hârtie, 
materiale de scris și de desen, precum și băuturi răcoritoare.  
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Intervievarea copiilor victime ale traficului și persoane și ale exploatării 
 

În timpul interviului copilul ar trebui să fie însoțit de un părinte sau de tutorele său legal. În 
cazul în care copilul își exprimă dorința clară ca o anumită persoană să nu fie prezentă, încercați să 
aflați aceste motive și respectați dorințele și sentimentele copilului. Înainte de a decide cu privire la 
cooperarea cu organele de urmărire penală, tutorele trebuie să informeze copilul în mod 
corespunzător cu privire la problemele de securitate, riscurile și procedurile penale. Înainte de 
implicarea copilului  în procesul penal împotriva infractorilor, tutorele trebuie să se asigure, de 
asemenea, că este respectat dreptul copilului la o perioadă de recuperare și de reflecție. 
 
a) Ritmul interviului 

Copilul a fost expus la traume iar reacțiile sale psihologice pot influența răspunsurile. 
Reamintirea evenimentelor traumatice poate declanșa, de asemenea, amintiri neplăcute și 
poate afecta prin retrăirea evenimentelor. Intervievatorul trebuie să țină cont de acest lucru 
și să acționeze în mod empatic și receptiv la nevoile copilului. De asemenea, intervievatorul 
trebuie să fie pregătită să facă pauze pentru defocalizarea copilul din experiența traumatică; 
acesta îi poate cere copilului să-și amintească fapte pozitive/neutre pentru a-l ajuta să se 
relaxeze și pentru a putea continua interviul. În cazul în care interviul devine prea dureros 
pentru copil, opriți interviul. În urma oricărui interviu copilului trebuie să i se asigure sprijin 
psihologic și/sau tratament de specialitate de către o persoană instruită corespunzător. 

 
Ritmul interviului trebuie să fie unul adecvat pentru copil. Pentru a realiza acest lucru: 

• vorbiți mai rar; 
• acordați timp copilului pentru a înțelege ceea ce i-ați spus; 
• acordați timp suficient copilului pentru a se gândi la un răspuns; 
• fiți răbdător în cazul în care copilul răspunde lent sau are perioade de tăcere; 
• evitați să adresați întrebările la intervale foarte scurte de timp; 
• încercați să nu întrerupeți copilul în momentul în care acesta ezită - copilul poate avea nevoie de 

timp de gândire. 
 
b) Oferiți informații adecvate vârstei  

Încă de la început, intervievatorul trebuie să cunoască vârsta și nivelul de înțelegere al 
copilului, deoarece este important să utilizeze un limbaj pe înțelesul acestuia. Înainte de a începe 
interviul, copilul trebuie informat cu privire la următoarele: 
• scopul întâlnirii; 
• rezultatul anticipat al discuției, adică, ceea ce este probabil să se întâmple; 
• explicarea problemelor de confidențialitate; 

Copilul nu trebuie indus în eroare, nu trebuie să i se facă promisiuni nerealiste și nu trebuie 
încurajat în mod fals. 

 
c) Verificați dacă copilul înțelege termenii pe care îi utilizați 

Copiii au propriul lor mod de a descrie lucruri și pot folosi un cuvânt prin care denumesc un 
anumit lucru pentru ei, sau pot folosi o expresie neutră pentru a “ascunde” sau a minimiza gravitatea 
faptelor, fără a declanșa durere suplimentară atunci când este rostită. Copiii de obicei vor să se facă 
plăcuți și pot lăsa impresia că înțeleg anumite lucruri, când de fapt nu le înțeleg. Printr-un test general 
de câteva întrebări puteți verifica dacă copilul a înțeles în totalitate ceea ce i s-a spus sau nu. Discuția 
poate începe abordând subiecte plăcute/neutre menite să spargă gheața și să creeze o atmosferă mai 
relaxată. Acest lucru ar putea ajuta, de asemenea, în stabilirea nivelului de înțelegere al copilului.    
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Codul de etică pentru avocați 

Într-o societate bazată pe respect față de justiție, avocatul joacă un rol important. 
Misiunea lui nu se limitează la îndeplinirea cu fidelitate a unui mandat în cadrul legii. Avocatul 
trebuie să asigure respectarea statului de drept și a intereselor, drepturilor și libertăților 
clienților săi. 
Prin urmare, funcția de avocat impune o multitudine de obligații legale și morale față de: 

• client; 
• instanțele de judecată și alte autorități în fața cărora avocatul pledează cauza sau 

acționează în numele clientului clientului; 
• profesia juridică în general și față de colegi, în special; 
• public, pentru care existența unei profesii libere și independente, combinate cu 

respectarea normelor profesionale în sine, este un mijloc esențial de a proteja 
drepturile omului în fața puterii statului și a intereselor de orice natură din 
societate. 

 

Există mai multe principii fundamentale care guvernează etica avocaților. În 2006, 
Consiliul  Barourilor din Europa (CCBE) a emis Carta principiilor fundamentale ale profesiei de 
avocat european. Un act anterior a fost emis în 1988: Codul deontologic al avocatului 
european. Aceste documente cuprind mai multe principii relevante pe care orice avocat 
trebuie să le ia în considerare în relația cu clienții săi. De asemenea, aceste principii se 
regăsesc și în legislația românească care reglementează statutul profesiei de avocat: 

 - Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat  (Capitolul 
III Drepturile și obligațiile avocatului) 

- Statutul profesiei de avocat, actualizat (Capitolul 1 Principiile şi regulile fundamentale 
ale exercitării profesiei de avocat; Capitolul III Activitatea profesională a avocatului; 
Capitolul IV Integritatea profesiei de avocat) 

Avocatul va fi răspunzător pentru nerespectarea legii sau a statutului. Investigarea 
abaterilor săvârșite de către avocat și a acțiunii disciplinare sunt de competența Consiliului 
Baroului. Conform prevederilor Legii nr. 51/1995, sancțiunile disciplinare sunt: mustrarea; 
avertismentul scris; amendă de la 50 lei la 500 lei, care se face venit la bugetul baroului; 
interdicția de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an; excluderea din profesie. 

Principiul (a) – Independența şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său: 

Avocatul trebuie să fie liber în sens politic, economic şi intelectual atunci când 
acţionează în cauza clientului său, când acordă consiliere sau când îşi reprezintă clientul. 
Aceasta înseamnă că avocatul trebuie să fie independent faţă de stat sau de alte interese 
puternice şi nu trebuie să permită ca această independenţă să fie compromisă de presiuni 
nepotrivite din partea asociaţilor săi. Avocatul trebuie să rămână, de asemenea, independent 
faţă de clientul său dacă avocatul doreşte să se bucure de încrederea terţilor şi a instanţei de 
judecată. 

Această independență este necesară în materiile necontencioase, precum și în litigii. 
Sfaturile pe care un avocat le dă clientului său sunt lipsite de valoare scopul acestora este 
doar acela de a intra în grațiile clientului sau dacă servesc intereselor sale personale sau ca 
răspuns la presiuni externe. 
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Principiul (b) – Respectarea secretului profesional şi a confidențialității cauzelor ce i-au fost 
încredințate: 

Esenţa profesiei de avocat include şi faptul că acestuia i se vor comunica lucruri pe 
care clientul nu i le-ar spune altei persoane – cele mai intime detalii ale vieţii private sau cele 
mai valoroase secrete comerciale – şi că avocatul ar trebui să fie receptiv la informaţiile 
obţinute pe bază de încredere. Fără siguranţa confidenţialităţii nu poate exista încredere. 

Principiul (c) – Prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulți clienți, fie între clientul 
său şi el însuşi: 

Pentru a-şi exercita în mod corespunzător profesia, avocatul trebuie să evite conflictul 
de interese. Astfel, avocatul nu poate să reprezinte doi clienţi în aceeaşi cauză, daca ei sunt în 
conflict sau dacă există riscul de conflict între interesele acestor clienţi. De asemenea, 
avocatul trebuie să se abţină să reprezinte un client nou, dacă avocatul posedă o anumită 
informaţie confidenţială obţinută de la un client sau fost client de-al său. Avocatul nu ar trebui 
să reprezinte un client, dacă există un conflict între interesele acestuia şi interesele avocatului. 
Dacă un asemenea conflict apare în timp ce avocatul acţionează în interesul clientului său, 
acesta trebuie să înceteze reprezentarea. Acest principiu trebuie privit în strânsă legătură cu 
principiile (b) (confidenţialităţii), (a) (independenţei) şi (e) (loialităţii) 

Principiul (d) – Demnitatea, onoarea şi probitatea: 

Pentru a se bucura de încrederea clienţilor, a terţilor persoane, a instanţelor de 
judecată şi a statului, avocatul trebuie să demonstreze că este demn de încredere. Aceasta se 
atinge prin apartenenţa la o profesie onorabilă, o condiţie de bază fiind ca avocatul să nu facă 
nimic ce i-ar putea compromite reputaţia sa sau reputaţia profesiei, în general, şi încrederea 
publică în profesia de avocat. Aceasta nu înseamnă că avocatul trebuie să fie un individ 
perfect, însă acesta este dator să se abţină de la conduita dezonorantă şi manierele care ar 
putea dezonora profesia de avocat în activitatea sa juridică, în alte activităţi profesionale sau 
chiar în viaţa privată. Conduita dezonorantă poate duce la anumite sancţiuni, inclusiv în 
cazurile cele mai grave, excluderea din profesie. 

Avocatul va informa și va reprezenta clientul cu promptitudine, în mod conștiincios și 
cu diligență. Avocatul se angajează personal în îndeplinirea instrucțiunilor clientului și va 
informa în permanență clientul cu privire la progresele înregistrate ale cazului care i-a fost 
încredințat. 
 
Principiul (e) – Loialitatea față de client:  

Loialitatea faţă de client este esenţa rolului avocatului. Clientul trebuie să fie capabil 
de a avea încredere în avocat în calitate de consilier şi de reprezentant. A fi devotat clientului 
înseamnă că avocatul trebuie să fie independent, trebuie să evite conflictul de interese şi 
trebuie să menţină încrederea clientului. Unele din cele mai delicate probleme legate de 
conduita profesională apar din interacţiunea dintre principiul loialităţii faţă de client şi 
principiile care stabilesc datoriile mai largi ale avocatului – principii precum demnitatea şi 
onoarea, respectul faţă de colegi şi, în special respectul faţă de supremaţia legii şi 
administrarea echitabilă a justiţiei. Având tangenţă cu asemenea probleme, avocatul trebuie 
să-i explice clientului că nu-şi încalcă principiile şi nu-şi compromite atribuţiile de apărător 
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înaintând un caz neonest în numele clientului în instanţa de judecată sau în alte organe 
judiciare şi de drept. 

Principiul (f) – Scrupulozitatea în materie de onorarii: 

Onorariul încasat de avocat trebuie să fie total cunoscut clientului, trebuie să fie 
corect, rezonabil şi conform legii şi regulilor profesionale, cărora se supune avocatul. 
Principiul dictează necesitatea unei reglementări profesionale pentru a verifica dacă clientului 
nu i-a fost impus un preţ excesiv. 

Avocatul nu are dreptul să încheie un pactum de quota litis. Prin «pactum de quota 
litis» se înţelege un acord între avocat şi clientul său încheiat înainte de soluţionarea definitivă 
a unei cauze în care clientul său este  parte, conform căruia clientul se angajează să plătească 
avocatului o parte din rezultatul final, fie că este vorba despre o sumă de bani sau de un 
beneficiu obţinut de client, în momentul soluţionării.  

Principiul (g) – Competența profesională: 

Este evident că avocatul nu poate consilia sau reprezenta în mod efectiv clientul dacă 
nu are o pregătire profesională corespunzătoare. Regulile profesionale subliniază des faptul 
că avocatul nu trebuie să preia un caz care nu ţine de competenţa sa. 

Principiul (h) – Respectarea confraților: 

Principiul reprezintă mai mult o asigurare a amabilităţii – deşi aceasta este importantă 
în cazurile delicate şi litigioase în care este implicat avocatul în numele clientului său. 
Principiul se referă la rolul de intermediar al avocatului, căruia îi este încredinţat să vorbească 
adevărul, să se supună regulilor profesionale şi să-şi ţină promisiunile. 

Principiul (i) – Respectarea statului de drept şi contribuirea la o bună administrare a justiției: 

Avocatul nu trebuie să dea niciodată cu bună-ştiinţă informaţii false sau care ar putea 
induce în eroare instanța. De asemenea, avocatul nu are dreptul să mintă terţele persoane în 
timpul activităţii sale profesionale. Aceste interdicţii uneori sunt împotriva intereselor 
urgente ale clientului şi mânuirea acestui conflict aparent între interesele clientului şi 
interesele justiţiei este o problemă delicată, pe care avocatul trebuie să fie pregătit so rezolve. 
Avocatul este împuternicit să ceară asistenţă de la baroul său în soluţionarea unor asemenea 
probleme. Dar într-o ultimă analiză, avocatul poate să reprezinte cu succes clientul doar dacă 
avocatul poate să se bucure de încrederea curţii şi a terţelor persoane ca fiind un intermediar 
demn şi un participant în administrarea eficientă a justiţiei. 
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CAPITOLUL VI 

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE PRIVIND VICTIMELE STRĂINE 

 

- Legislația anti-trafic versus Regimul juridic al străinilor 

- Perioada de reflecție, permisul de ședere temporară, permanentă și umanitar 

Dacă la sfârșitul perioadei de reflecție victimele fără documente/migranți decid să 
coopereze cu autoritățile, acestea au dreptul la un permis de ședere temporară pe 
durata procedurilor penale și a altor proceduri. Dacă retunarea persoanele 
traficate este de natură să le compromită viața și siguranța, acestea au dreptul să 
solicite azil sau unui permis de ședere pe motive umanitare. 

Legea antitrafic61 cuprinde mai multe prevederi legale privind victimele străine ale 
traficului de persoane. Prevederile legale cu privire la victimele cetățeni români se aplică în 
mod similar și în cazul străinilor. 

Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale 
traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de 
zile, pentru a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și a lua o decizie în cunoștință de 
cauză privind cooperarea cu autoritățile competente, timp în care li se acordă de către Oficiul 
Român pentru Imigrări, la solicitarea procurorului sau a instanței, tolerarea ramânerii pe 
teritoriul României. (Art. 39(1), indice 1, Legea antitrafic).  

Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazați în centrele special amenajate 
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora (Art. 38). Cazarea trebuie 
aprobată de  Oficiului Român pentru Imigrari. Străinii victime ale traficului de persoane sunt 
informați într-o limbă pe care o înțeleg cu privire la procedurile judiciare și administrative 
aplicate și pot beneficia de consiliere psihologică, de asistență medicală și socială, precum și 
de medicamente și hrană în aceleași condiții ca și victimele cetățeni români. În practică, 
centrele administrate de autoritatea de imigrare nu îndeplinesc condițiile corespunzătoare 
pentru cazarea victimelor străine; centrele au un regim închis deoarece acestea sunt destinate 
în special cazării migranților fără documente; de asemenea, nu există facilități separate 
pentru victime. În aceste centre personalul care asigură serviciile de bază medicale și 
psihologice este insuficient. Accesul la reprezentanții ONG-urilor este limitat, fiind nevoie 
întotdeauna de o aprobare prealabilă din partea autorității de imigrare. 

În cazul în care un străin victimă solicită o formă de protecție în România, acesta poate 
fi cazat într-unul din cele șase centre pentru solicitanți de azil din: București, Giurgiu, Galați, 
Rădăuți, Șomcuta Mare, Timișoara. 

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), împreună cu Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane (ANITP) sunt responsabile de coordonarea activităților instituțiilor și 

                                                           
61 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane cu modificările și completările ulterioare 
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ONG-urilor care se ocupă de integrarea străinilor victime care au dreptul la o formă de 
protecție în România sau care au dreptul de ședere în țară. 
În cazul în care străinii victime doresc să se întoarcă în țara de origine, IGI va contacta misiunea 
diplomatică sau oficiul consular al țării de proveniență pentru a facilita eliberarea 
documentelor de călătorie necesare. 

Chiar dacă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 cuprinde unele prevederi 
legale privind străinii victime, acestea nu sunt încă pe deplin armonizate cu legislația 
împotriva traficului. Legea antitrafic prevede că străinilor li se acordă o perioadă de reflecție 
de până la 90 de zile, având în vedere faptul că reglementările privind dreptul de ședere (OUG 
194/2004) prevăd că toți străinii ar trebui să colaboreze imediat cu organismele competente, 
inclusiv cu organele de drept pentru a reglementa șederea în România; în caz contrar, aceștia 
vor fi considerați migranți fără acte și pot fi reținuți în custodie publică. 
 
Permisul de ședere temporară pe durata procedurilor judiciare și a altor proceduri 

Conform Legii antitrafic, Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda străinilor 
victime (la cererea procurorului sau a instanței) un “statut de tolerat” (Art. 39, indice 1.). În 
timpul sau la expirarea perioadei de reflecţie, străinilor victime ale traficului de persoane li se 
poate acorda, la cerere, un permis de şedere temporară, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002. 

Permisiunea de “ședere tolerată” pe teritoriul României reprezintă consimțământul 
de rămânere în țară (Art. 102 OUG  194/2002) și poate fi acordată de către Inspectoratul 
General pentru Imigrări străinilor care nu au drept de ședere și care, din motive obiective, nu 
pot părăsi România. Prin “motive obiective” se ințeleg acele împrejurări independente de 
voința străinului, imprevizibile și care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate 
părăsi teritoriul României. Neacordarea tolerării poate fi contestată în termen de 5 zile de la 
comunicare la curtea de apel. Instanța se pronunță în termen de 30 de zile, hotărărea 
instanței fiind irevocabilă. 

Ordonanța (Art. 103) enumeră situațiile în care se poate acorda “șederea tolerată”, 
inclusiv situațiile în care există motive serioase să se creadă că un străin este victimă a 
traficului de persoane (alin. 1 (e) Art. 103). În aceste cazuri, tolerarea se acordă la solicitarea 
procurorului sau a instanței. Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care 
poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariția cauzelor (Art. 104 
(1) OUG nr. 194/2002). O evoluție pozitivă recentă este că în această perioadă de tolerare 
străinii au acces la piața forței de muncă în aceleași condiții ca și cetățenii români. Această 
prevedere legală este menționată la alineatul 5 indice 1 Art. 104 din OUG nr. 194/2002 care a 
fost introdus prin Legea nr. 157/2011 pentru modificarea și completarea actului normativ 
privind regimul juridic al străinilor în România. 

Procurorul sau instanța pot dispune prelungirea tolerării dacă prezenta victimelor este 
necesară pentru buna desfășurare a procesului penal (alin. 5 Art. 104 din OUG nr. 194/2002). 
În acest caz, perioada se prelungește până la terminarea procesului. Perioada de ședere este 
strict limitată la durata procedurilor penale. OUG 194/2002 nu cuprinde prevederi cu privire 
la procedurile civile sau administrative de despăgubire. Este necesară o modificare legislativă 
care să asigure străinilor victime dreptul de ședere pe durata tuturor procedurilor legale, nu 
doar pe durata procesului penal. 
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Permisul de ședere permanentă acordat pe motive umanitare sau în calitate de solicitant 
de azil 

Cererea pentru permisul de ședere permanentă pe motive umanitare sau în calitate 
de solicitant de azil poate fi luată în considerare dacă întoarcerea în țara de origine ar pune în 
pericol viața și siguranța victimei. Art. 38 din Legea antitrafic indică faptul că Legea nr. 
122/2006 privind procedurile de azil din România se aplică și străinilor victime ale traficului 
de persoane. Legea română în materie de azil respectă prevederile Convenției de la Geneva 
din 1951 privind refugiații și nu prevede printre motivele justificate teama de persecuție, 
faptul că o persoană a fost o victimă a traficului de persoane, iar acest lucru ridică dificultăți 
în acordarea unei forme de protecție (statut de refugiat sau protecție subsidiară) bazate pe 
faptul că persoana în cauză a fost victimă a traficului de persoane.  

Art. 23 al Legii nr. 122/2006 cu privire la statutul de refugiat prevede: Statutul de 
refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate 
de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la 
un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu poate sau, datorită acestei 
temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări, precum şi persoanei fără cetăţenie care, fiind în afara 
ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită datorită aceloraşi motive menţionate mai sus, nu 
poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă. 
Conform Art. 26 al Legii nr. 122/2006, protecția subsidiară se poate acorda “cetăţeanului 
străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de 
refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara 
de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios, în 
sensul prevederilor alin. (2), şi care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreşte protecţia 
acelei ţări.” 
Prin risc serios se înţelege:  

- condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; 
- tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau 
- o ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a 

violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacă 
solicitantul face parte din populaţia civilă. 

Deși conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, niciunui străin nu i s-a 
acordat o formă de protecție pe baza condiției sale de victimă a traficului de persoane, ONG-
urile specializate în acordarea de asistență solicitanților de azil au identificat de-a lungul 
timpului cazuri cu toate elementele caracteristice ale traficului de persoane. Unele dintre 
aceste persoane străine au obținut o formă de protecție, dar în baza altor motive umanitare 
decât cea de victimă a traficului de persoane. Absența unor prevederi exprese în legislația 
privind azilul, privind posibilitatea de acordare a unei forme de protecție bazate pe faptul că 
persoana a fost victimă a traficului de persoane, face dificilă acordarea în practică a acesteia, 
deoarece autoritățile se limitează în general la acordarea protecției pe baza motivelor 
specifice prevăzute de Art. 23 “statutul de refugiat” și de Art. 26 “protecția subsidiară” din 
Legea nr. 122/2006 în conformitate cu prevederile Convenției de la Geneva.  
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CAPITOLUL VII 

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE CU PRIVIRE LA COPII 

Atunci când se discută despre drepturile copiilor victime ale traficului de persoane, un 

aspect foarte sensibil este cel legat de condiția lor de părți vătămate în diferitele etape ale 

procedurilor judiciare: cercetarea și urmărirea penală, participarea la proces, asigurarea 

despăgubirilor/compensațiilor. Pe parcursul acestor etape, copiii trebuie susținuți/însoțiți de 

către părinți sau tutorele legal și reprezentantul furnizorului de servicii, în acest sens fiind 

nevoie de o coordonare și distribuire clară a sarcinilor actorilor implicați. Prevederi legale 

relevante pot fi găsite în Convenția cu privire la drepturile copilului și în Ghidul de referință 

UNICEF privind protecția drepturilor copiilor victime ale traficului de persoane în Europa. 

După cum este cunoscut deja, traficul de minori beneficiază de o incriminare separată, 
nefiind o formă agravată a traficului de persoane majore, așa cum se întâmplă în cazul altor 
infracțiuni, în care săvârșirea unei infracțiuni tip împotriva unui minor constituie o agravantă.                                                                       

În ceea ce privește traficul de persoane majore, săvârșirea faptei în una dintre 
modalitătile alternative comune pentru cele două infracțiuni este caracterizată de una dintre 
condițiile componente ale laturii obiective a infracțiunii (condiția de săvârșire a faptei prin 
constrângere, răpire, inducere în eroare, abuz de autoritate, profitând de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a 
acesteia, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în 
schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra victimei).  

În schimb, în cazul traficului de minori nu este cerută nicio condiție pentru ca 
“recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor”, săvârșite în 
scopul exploatării acestuia, să constituie infracțiune. Aceasta deoarece minorii victime au un 
grad de vulnerabilitate prezumat, datorită imaturității lor fizice și psihice, motiv pentru care 
a fost acordată o atenție sporită și aspectelor referitoare la protecția lor în cadrul procedurilor 
judiciare. 

Victimele minore ale traficului de persoane au toate drepturile victimelor majore, dar 
beneficiază și de o serie de drepturi suplimentare sau de măsuri de protectie specifice, care 
decurg din calitatea de copil, ale cărui interese trebuie ocrotite în toate procedurile care îl 
privesc.  

Cadrul normativ intern care vizează situația victimelor minore ale traficului de 
persoane, este compus din acele norme cu adresabilitate generală (Codul penal, Codul de 
procedură penală; Legea nr. 272/2004), dar și de cadrul legal special, dedicat victimelor 
infracțiunilor traficului de persoane - Legea nr. 678/2001, cumulat cu cel conținut de Legea 
nr. 211/2004, privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunii.                                             

După pronunțarea unei hotărâri definitive în cauza penală, în cazul în care s-a admis 
acțiunea civilă pentru victima infracțiunii, aceasta dobândește o serie de drepturi aplicabile în 
procedura de executare silită a autorului infracțiunii. Victima poate beneficia de asistență 
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juridică gratuită și pentru faza de executare silită, conform Art. 19 din Legea nr. 211/2004, 
precum și de prevederile legale generale referitoare la ajutorul public judiciar (Ordonanţa de 
urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă).  

Drepturile victimelor minore ale traficului de persoane sunt (ca și în cazul  persoanelor 
majore) parțial diferite după cum sunt implicate sau nu în proceduri judiciare.                              

DREPTURI ANTERIOARE UNEI PROCEDURI JUDICIARE 

Victimele minore ale traficului de persoane beneficiază, în perioada de recuperare şi 
reflecţie, de consiliere psihologică și asistență socială și medicală gratuită (până la împlinirea 
vârstei de 18 ani asistența medicală este asigurată și în virtutea calității de copil, iar ulterior, 
chiar în lipsa unei contribuții la bugetul asigurărilor de sănătate, se va avea în vedere calitatea 
de victimă a traficului de persoane), au dreptul la medicamente şi hrană, precum şi la cazare, 
la cerere, în centrele sau locuinţele protejate. 

Victimele minore ale traficului de persoane beneficiază, deci, și ele de perioada de 
recuperare și reflecție (prevăzută de Art. 39 din Legea nr. 678/2001).  Acestor victime minore 
nu li se cere să ia personal decizia de a coopera cu autoritățile competente ci, în eventualitatea 
formulării unei plângeri penale, sesizarea organelor de urmărire penală se va realiza prin 
reprezentant legal sau asistate de acesta. 

Acțiunea penală pentru infracțiunea de trafic de minori se exercită din oficiu, nefiind 
necesară formularea vreunei plângeri. Acțiunea civilă se exercită de reprezentantul legal 
(dacă victima are sub 14 ani) sau asistată de acesta (dacă victima are între 14 și 18 ani – art. 
41 Cod Civil), dar și din oficiu, de către procuror, în numele victimei (în oricare dintre cele 
două situații).    

În aceste demersuri judiciare, dat fiind faptul că pentru procuror este obligatorie 
exercitarea acțiunii penale când există probe în sensul că a fost săvârșită infracțiunea de trafic 
de minori, este important să se apeleze la toate prevederile legale care permit investigarea 
infracțiunii, dar în așa fel încât consecințele derulării procedurilor judiciare să aibă cât mai 
puține efecte negative asupra victimei. 

De asemenea, este întotdeauna în interesul victimei minore exercitarea acțiunii civile 
și solicitarea atât a daunelor materiale, cât și a celor morale, însă atât avocatul, procurorul, 
judecătorul, cât și reprezentantul legal trebuie să acceseze cu tact informațiile deținute de 
victima minoră în scopul constituirii probatoriului specific pentru determinarea cuantumului 
despăgubirilor. 

Este foarte important ca organele judiciare și avocatul victimei să sesizeze în timp util 
eventualele conflicte între interesele victimei minore și cele ale reprezentantului legal, putând 
exista situații în care victima nu beneficiază de suportul real al reprezentantului legal, acesta 
din urmă fie încercând să valorifice în interes patrimonial personal suferința victimei, fără să 
țină seama de starea acesteia, fie încercând să minimalizeze această suferință, în vederea 
atenuării gravității faptelor traficantului. Aceasta deoarece victima minoră este posibil să fi 
intrat sub influența traficanților cu acordul părinților sau a persoanelor în grija cărora au fost 
lăsate de către aceștia. 

 În consecință, în cazul traficului de minori trebuie avută în vedere și relația dintre 
reprezentanții legali ai persoanei traficate și aceasta, adică în ce măsură reprezentanții 
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victimei o ocrotesc pe aceasta și îi apără cu adevărat interesele, mai ales în acele situații în 
care au primit unele sume de bani sau alte avantaje materiale de la traficant, fie la momentul 
încredințării victimei către acesta, fie ulterior, în timpul exploatări ei, ori chiar pe parcursul 
procedurilor judiciare în scopul influențării declarațiilor victimei. În aceste cazuri, în opinia 
mea, organul judiciar trebuie să procedeze la desemnarea unui curator special (în temeiul Art. 
57 Cod de procedură civilă coroborat cu Art. 2 alin. 2 din același cod, care se aplică drept 
normă generală în toate materiile). 

În toate procedurile care îl privesc pe copil, deci inclusiv în aceste proceduri penale în 
care copilul este victimă, trebuie să se țină cont de interesul superior al copilului, deoarece 
acest principiu, consacrat atât de Legea  nr. 272/2004, cât și de Codul civil, nu este limitat, în 
opinia mea, numai la raporturile de familie, ci se aplică în toate procedurile în care este 
implicat un copil.        

DREPTURILE VICTIMELOR MINORE PE DURATA PROCEDURII JUDICIARE 

Victima oricărei infracțiuni, în cazul în care rămâne în viață, poate participa sau nu în 
procesul penal, ca persoană vătămată ori, dacă are pretenții civile sau procurorul a exercitat 
din oficiu acțiunea civilă, ca parte civilă. În cazul în care nu înțelege să participe în nici una 
dintre aceste calități, victima infracțiunii poate fi citată ca martor, dar drepturile sale 
procesuale sunt restrânse, în acest caz, doar la aspectele legate de această calitate.  

 Victimele minore ale traficului de persoane care participă în procesul penal 
cumulează, deci, următoarele tipuri de drepturi pe durata procedurii judiciare: 

- drepturile oricărei persoane vătămate – prevăzute de Codul de procedură penală 
- drepturi specifice persoanelor vătămate minore - prevăzute de Codul de procedură 

penală 
- drepturile părții civile, cu particularitatea că acțiunea civilă, în cazul în care nu este 

promovată de către reprezentantul legal, va fi exercitată de procuror.  
- drepturi procesuale specifice victimelor traficului de persoane - prevăzute de Legea 

nr. 678/2001, inclusiv drepturile prevăzute de această lege pentru victime minore.                                      

În Codul de procedură penală principalele dispoziții referitoare la drepturile victimelor se 
regăsesc astfel: 

- în titlul referitor la participanții în procesul penal – Art. 32,33, 79-81, 84 și 85, 93-96 
CPP,  

- în materia probelor (audierea persoanei vătămate și a părții civile – Art. 111-113 CPP 
și a martorului - Art. 114 – 124 CPP, inclusiv proceduri aplicabile martorului protejat 
sau vulnerabil – Art. 125 – 130 CPP),  

- în materia nulităților – Art. 280 – 282 CPP, 
- în procedurile desfășurate în fața judecătorului de drepturi și libertăți (instituirea 

sechestrelor asiguratorii – Art. 249 – 255 CPP, procedura audierii anticipate ),  
- posibilitatea de a utiliza procedura plângerii împotriva măsurilor și actelor de urmărire 

penală și împotriva soluției procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată – 
art. 336 - 341, iar, recent, părțile civile și, implicit, persoanele vătămate au dobândit 
drepturi procesuale în procedura camerei preliminare – Art. 342 – 347 CPP; 

- în titlul referitor la judecată: texte referitoare la locul ședinței de judecată – Art. 350 
CPP, excepțiile de la desfășurarea publică a ședinței de judecată – Art. 352 CPP, 
dispozițiile privind participarea la judecată – art. 366 Cpp, audierea persoanei 
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vătămate și a părții civile – Art. 380 CPP, cele privind rezolvarea acțiunii civile – Art. 
397, în materia căilor de atac – Art. 409 și urm. CPP.  

 
1) Dreptul persoanei vătămate de a fi informată cu privire la drepturile sale  
 

Dreptul persoanei vătămate, prevăzut de Art. 81 lit. a) din Codul de procedură penală, 
de a fi informată cu privire la drepturile sale, vizează drepturile procesuale și constă în 
expunerea, de către organele judiciare, a tuturor drepturilor prevăzute de Art. 81 și Art. 111 
alin. 2, 4 și 5 CPP, precum și de legile speciale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de protecție 
în condițiile Art. 125 – 130 CPP sau a Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor.  

Dreptului persoanei vătămate îi corespunde obligația instituită de lege pentru 
organele judiciare de a-i aduce la cunoștință drepturile (și obligațiile) procesuale - Art. 111 
alin. 2 CPP.  
Art. 4 din Legea 211/2004 prevede obligația organelor judiciare de a încunoştinţa victimele 
infracţiunilor și cu privire la serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau 
orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia, organul de urmărire 
penală la care pot face plângere, dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa 
pentru exercitarea acestui drept, condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice 
gratuite, condiţiile şi procedura pentru a beneficia de protecție în baza prevederilor Art. 125 
– 130 din Codul de procedură penală, precum şi în baza dispoziţiilor Legii nr. 682/2002 privind 
protecţia martorilor, condițiile şi procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de 
către stat, etc.  

Informarea completă a victimei cu privire la drepturile sale este foarte importantă din 
perspectiva valorificării unora dintre acestea în cadrul procesului penal, dar și în afara 
acestuia, mai ales în ceea ce privește accesul la procedura pentru acordarea compensaţiilor 
financiare de către stat, care este condiționată de anumite demersuri efectuate în vederea 
sesizării organelor de urmărire penală și constituirea de parte civilă, în termenele prevăzute 
de lege. 

Aceste drepturi trebuie prezentate, deci, nu doar înainte de a da declarații în fața 
organelor de urmărire penală sau a judecătorului, ci și la depunerea unei sesizări sau plângeri 
de către persoana vătămată, ori chiar la simpla adresare, chiar dacă organul judiciar la care s-
a prezentat victima infracțiunii este sau nu competent ori victima nu este încă decisă să 
formuleze o sesizare a acestuia. Acest lucru rezultă cu claritate din textul Art. 4 alin. (2) din 
Legea 211/2004, care prevede că informaţiile cu privire la drepturile sale sunt aduse la 
cunoştinţă victimei de către primul organ judiciar la care aceasta se prezintă și se 
consemnează într-un proces verbal.  

Art. 43 din Legea nr. 678/2001 prevede o sferă mai largă a acestui drept, prevăzând 
că victimele infracţiunilor de trafic de persoane au dreptul să primească, în limba pe care o 
înţeleg, informaţii cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile. Acest text 
de lege presupune nu doar obligația organelor judiciare, ci și pe cea a tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, care intră în contact cu 
victima. Această informare trebuie să aibă loc mult mai devreme față de momentul implicării 
victimei în proceduri judiciare, tocmai pentru ca aceasta să poată decide în cunoștință de 
cauză cu privire la implicarea sa în astfel de proceduri, dar și pentru a putea beneficia de 
celelalte drepturi ce pot fi realizate prin proceduri administrative, prevăzute de legislația 
specială. 
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2) Dreptul la asistență juridică gratuită și obligatorie 
 

Dreptul persoanei vătămate de a fi asistată de avocat sau reprezentată, prevăzut de 
Art. 81 lit. h) din Codul de procedură penală, este recunoscut tuturor persoanelor vătămate, 
indiferent de natura infracțiunii a căror victimă au fost. În plus, Art. 93 alin. 4 din același cod 
prevede că asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este 
o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, în această 
categorie intrând victimele minore. 

În ceea ce privește, însă, victimele traficului de persoane, dreptul la asistență juridică  
este întărit de prevederile legii speciale. Art. 44 din Legea nr. 678/2001 prevede că victimelor 
traficului de persoane (atât minore, cât și majore) li se asigură asistență juridică obligatorie 
pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în 
toate fazele procesului penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele 
care au săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate.  

În consecință, victima infracțiunii traficului de persoane și victimele minore, în general, 
nu pot renunța la asistența juridică, organul judiciar fiind obligat să desemneze avocat din 
oficiu, în cazul în care victima nu are avocat ales.  

Prevederile Codului de procedură penală și ale Legii nr. 678/2001 se completează și cu 
cele din Capitolul IV din Legea nr. 211/200462  referitoare la asistenţa juridică gratuită a 
victimelor unor infracţiuni, care se aplică şi victimelor traficului de persoane. 

Din păcate, nici în legislație, nici în protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite 
avocaţilor63  nu este prevăzută obligativitatea ca același avocat să asigure asistența juridică în 
toate fazele procesului penal (urmărire penală, camera preliminară, judecată în primă 
instanță, căi de atac) și nici mecanismele prin care se poate realiza continuitatea asistenţei 
judiciare acordată victimei infracțiunilor de trafic de persoane. În fapt, fiecare organ judiciar 
solicită baroului competent desemnarea unui avocat din oficiu, această desemnare făcându-
se pe baza unor planificări ce determină, în cele mai multe cazuri, desemnarea unui nou 
avocat decât cel care a asistat victima în etapele anterioare.  Acest lucru necesită o nouă 
adaptare a victimei și un nou efort de câștigare a încrederii acesteia.  
 
3) Dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica 
excepții și de a pune concluzii, precum și dreptul de a formula orice cereri care țin de 
soluționarea laturii penale a cauzei - Art. 81 lit. b) și c) Cod procedură penală 
 
 Sarcina probei aparține, în principal, procurorului, organele de urmărire penală având 
obligația de a strânge și administra probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului 
sau inculpatului (conform Art. 99 și 100 Cod procedură penală). Planul de anchetă al 
procurorului nu este cunoscut de părțile din cauza investigată, de aceea victima infracțiunii 
poate propune atât probe care sunt vizate deja de organul de urmărire penală pentru a fi 
administrate, cât și alte probe, despre unele dintre ele organele de anchetă neavând 
cunoștință.  

Victima infracțiunii este cea care deține cele mai multe informații despre posibilele 
probe, însă, datorită lipsei de cunoștințe juridice și traumelor trăite, este posibil ca aceasta să 

                                                           
62 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
63 Protocolul pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public 
judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de 
asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, încheiat 
între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România, încheiat în anul 2015 
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nu-și dea seama de acest lucru. De aceea, comunicarea de bună calitate cu organele de 
urmărire penală este foarte importantă, în acest scop fiind necesar aportul tuturor 
specialiștilor care intră în contact cu victima și în mod special a avocatului acesteia. 

În ceea ce privește excepțiile pe care le poate invoca victima infracțiunii, acest 
instrument este accesibil doar dacă înțelege să participe în procesul penal în calitate de 
persoană vătămată sau parte civilă. În cazul în care victima infracțiunii nu vrea să participe în 
aceste calități la proces, ea nu poate invoca excepții și nu poate pune concluzii. Foarte 
importantă este respectarea termenelor în care pot fi invocate excepțiile, prevederile 
procedurale care, de asemenea, nu sunt cunoscute de victimei, fiind rolul apărătorului 
victimei să invoce aceste excepții. Regimul nulităților actelor procesuale trebuie, de 
asemenea, cunoscut și valorificat dacă este cazul, de către avocatul victimei. 

În acest context, reamintim că, chiar și în lipsa unor texte explicite care să prevadă 
acest lucru, după deciziile Curții Constituționale, persoana vătămată și partea civilă au dreptul 
de a formula cereri și de a invoca excepții inclusiv în procedura camerei preliminare. Acestea 
pot viza nulități ale actelor de urmărire penală sau ale probelor și neregularitățile actului de 
sesizare. Este foarte important ca avocatul persoanei vătămate să invoce aceste nelegalități 
în această procedură, în măsura în care există o vătămare a drepturilor și intereselor victimei 
infracțiunii, deoarece după parcurgerea procedurii de cameră preliminară nu mai pot fi 
invocate neregularițăți și nulități care vizează acte sau probe din cursul urmăririi penale. 

Dreptul de a formula orice cereri care țin de soluționarea laturii penale a cauzei, diferit 
de acela de a propune probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, include inclusiv 
declararea căilor de atac pe latura penală, solicitarea îndreptării erorilor actelor procedurale 
etc. 
   
2. Dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, 
la cererea sa expresă - Art. 81 lit. d) Cod procedură penală.  

Acest drept este condiționat de indicarea unei adrese pe teritoriul României, pentru 
corespondența obișnuită, ori a unei adrese de poștă electronică sau mesagerie electronică.  
Acest drept decurge din caracterul nepublic al urmăririi penale și îi permite persoanei 
vătămate să formuleze eventuale plângeri privind actele de urmărire penală sau contestații 
privind durata procedurii. 
 
3. Dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii - Art. 81 lit. e).  
  

Acest drept al persoanei vătămate se completează cu prevederile Art. 94 Cod 
procedură penală, care prevede dreptul avocatului părții respective de a consulta același 
dosar, deoarece acest drept aparține deopotrivă victimei, cât și avocatului acesteia, putând fi 
exercitat de către amândoi, chiar și concomitent. 
Dreptul de a consulta dosarul cunoaște anumite limitări: nu poate fi cunoscută identitatea 
colaboratorilor sau investigatorilor sub acoperire, anumite acte procesuale referitoare la 
metode de supraveghere tehnică nu pot fi cunoscute decât după încetarea măsurii de 
supraveghere tehnică. 

Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota 
date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii de pe înscrisurile din acesta.  
Pentru a evita disconfortul posibil generat de deplasarea victimei infracțiunii la instanță sau 
parchet în scopul consultării dosarului, este recomandabil ca avocatul acesteia să solicite copii 
ale înscrisurilor din dosare pe care să i le poată prezenta acesteia. În acest fel victima va putea 
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să verifice conținutul dosarului atunci când va avea starea psihică favorabilă unei analize a 
felului în care faptele pe care a trebuit să le suporte au fost reflectate în declarațiile și celelalte 
probe din dosar și să poată, astfel, să aprecieze asupra unor eventuale completări ale 
declarațiilor proprii sau să solicite administrarea unor probe noi.  
 
4. Dreptul de a fi ascultată - Art. 81 lit. f).  
  

Acest drept presupune atât dreptul de a fi audiată, la cererea sa sau la solicitarea 
organelor judiciare, dar și pe acela de a oferi orice alte informații, chiar și în alt context decât 
cel al audierii persoanei vătămate. 

În ceea ce privește modalitatea de audiere a victimelor minore, la acest moment Codul 
de procedură penală nu prevede garanții suplimentare față de audierea majorilor, așa cum  
prevede Art. 124 CPP în cazul martorului minor. Textul menționat prevede că audierea 
martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui 
sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre 
creştere şi educare, iar dacă aceste persoane nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, 
inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză 
ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are 
loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină 
de exerciţiu, stabilite de organul judiciar. Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, 
organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea martorului minor să asiste un 
psiholog. Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra 
stării psihice a acestuia. 

 Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 prevede, printre altele, că în cauzele privind 
infracţiunile de trafic de persoane, ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se 
face în prezenţa a cel puţin unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal, fiind totodată 
obligatorie şi citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului. Aceste prevederi sunt, deci, obligatorii în cazul 
victimelor minore mai mici de 14 ani, nu și a celor de peste 14 ani, însă organele judiciare pot 
decide participarea acestor persoane și la audierea minorului care are vârsta cuprinsă între 
14 și 18 ani.  

Se observă că textul din legea specială nu impune prezența psihologului, ci doar citarea 
acestuia. Desigur, dacă apreciază necesar, organul de urmărire penală sau instanţa pot 
dispune ca la audierea victimei minore a traficului de persoane să fie prezent psihologul, 
atunci când citarea acestuia este obligatorie. 

Pentru o reală protecție a victimelor vulnerabile și, în special a celor minore, precum 
și în scopul evitării revictimizării, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii au 
transmis Parlamentului propuneri de completare a Codului de procedură penală, care să 
prevadă că în cazul persoanelor vătămate, pentru care a fost stabilită existenţa unor nevoi 
specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune audierea acestora în incinte concepute 
sau adaptate acestui scop, audierea prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau al altui 
specialist în consilierea victimelor, urmând ca eventuala lor reaudiere să se realizeze, de 
regulă, de aceeaşi persoană.  

În scopul protejării victimelor minore în timpul procedurilor judiciare, o serie de ONG-
uri din România și Franța, în baza unui protocol între Ambasada Franței, Ministerul Justiției 
din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al 
Magistraturii au dotat cu aparatură de înregistrare audio video și cu geam unidirecțional săli 
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de audiere în orașele Craiova și Cluj. În perioada septembrie-octombrie 2015 urmează a fi 
inaugurată o sală similară în sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Aceste săli 
de audiere special amenajate pentru minori, inclusiv din punct de vedere al ambientului 
necesar, pot fi folosite de toate organele judiciare, în vederea audierii minorilor, în special în 
calitate de persoane vătămate sau martori, fiind indicate a fi folosite și pentru victimele 
minore ale traficului de persoane. 

În vederea evitării reaudierii minorilor victimă au fost transmise Parlamentului 
propuneri de modificare a Codului de procedură penală, în sensul obligativității înregistrării 
audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo și s-a propus reglementarea 
expresă în sensul că reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este 
strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal. 

De asemenea, s-a propus ca audierea persoanei vătămate de către organul judiciar 
care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni să se desfăşoare de îndată 
(dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri 
nejustificate), declaraţia dată de persoana vătămată în aceste condiţiile constituind mijloc de 
probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale.  

Propunerile de completare a Codului de procedură penală vizează și instituirea unor 
texte care prevăd expres că sunt prezumate vulnerabile victimele-copii, victimele care sunt 
în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii 
organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei 
sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o 
infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea 
legătură în special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi 
victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii. 
 
5. Dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților - Art. 81 lit. g).  
  
 Acest drept este specific fazei de judecată, dar și în situația audierii anticipate a unui 
martor de către judecătorul de drepturi și libertăți. Întrebările se pun prin intermediul 
judecătorului, dacă sunt încuviințate de acesta. Aceste întrebări pot fi adresate oral în timpul 
audierii sau pot fi formulate cereri scrise în care să fie redate întrebările propuse de persoana 
vătămată.  

Datorită naturii infracțiunii de trafic de persoane, care presupune traume importante 
pentru victime și necesitatea evitării revictimizării, confruntarea dintre traficant și victimă 
este evitată de organele judiciare.  

În cursul urmăririi penale, dreptul victimei infracțiunii de a adresa întrebări 
inculpatului, martorilor și experților trebuie valorificat însă de către avocatul acesteia care, 
conform Art. 93 alin. 1 CPP, poate asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, deci 
inclusiv la audierea inculpatului și martorilor. 
 
6. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se 
exprimă bine sau nu poate comunica în limba română - Art. 81 lit. g/1) coroborat cu Art. 12 
și Art. 105 CPP.  
  

Acest drept decurge din dreptul la apărare, care trebuie să fie efectiv. Interpretul este 
necesar nu numai atunci când persoana este cetățean străin sau, din alte motive, nu cunoaște 
limba română, ci și în situația în care nu se poate exprima în limbaj verbal, cum este situația 
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surdo-muților. Persoane cu astfel de deficiențe de comunicare sunt în mod frecvent 
exploatate de traficanți, în special prin cerșetorie, caz în care va fi nevoie de un interpret al 
limbajului mimico-gestual.  

Dreptul la interpret gratuit acoperă nu doar situația în care persoana vătămată dă 
declarații, ci și atunci când aceasta ia cunoștință de actele dosarului, formulează cereri, pune 
întrebări, ridică excepții, pune concluzii ori vorbește cu avocatul său.  
 

Dreptul de a fi informată, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv 
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în 
orice mod 
 
7. Dreptul la ocrotirea vieții private şi a identității victimelor infracțiunilor de trafic de 
persoane  
 

Acest drept trebuie ocrotit și în timpul procedurilor judiciare. Art. 24 din Legea nr. 
678/2001 prevede că ședinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de minori, 
şi de pornografie infantilă sunt nepublice. La desfăşurarea şedinţelor pot asista părţile, 
reprezentanţii acestora, avocaţii, reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 
Persoane, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către 
instanţă. 
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CAPITOLUL VIII 

 

MECANISMUL NAȚIONAL DE IDENTIFICARE ȘI REFERIRE A VICTIMELOR 
TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI SERVICIILE 

DE ASISTENȚĂ DISPONIBILE 
 

Aprobat  prin Ordinul nr. 335/2009. Emitent: Ministerul Internelor și Reformelor 

Administrative în partneriat cu alte instituții române: Ministerului Educaţiei, Ministerul 

Sănătăţii Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Public, 

Ministerul  Justiției. 

Elaborarea unui mecanism unitar coordonat de către toate instituțiile și organizațiile 

implicate în lupta antitrafic conduce la îmbunătățirea capacității de identificare a victimelor, 

asigurând protecția și asistența acestora, indiferent de instituția sau organizația cu care 

victima vine în contact prima dată. 

Procesul de identificare a victimelor trebuie să ia în considerare două perspective 

majore. 

Perspectiva legală: infracțiunea de trafic de persoane a fost menționată în Legea nr. 

678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. Începând cu 1 februarie 

2014,  incriminarea acestui act ilegal se regăsește în Codul penal român. 

Perspectiva victimologică: care trebuie să ia în considerare caracteristicile și 

particularitățile fiecărui caz.  

Identificarea unei persoane ca victimă este primul pas al acestui mecanism, fiind 

nevoie să se ia în considerare mai mulți indicatori, cum ar fi: sexul, vârsta, caracteristicile 

sociale, documentele, locul în care persoana a fost identificată/găsită; circumstanțele în care 

victima a fost identificată, semnele care pot indica un posibil abuz (traume fizice sau psihice) 

evaluarea/ opinia unei alte organizații sau instituții implicate în lupta împotriva traficului de 

persoane sau cu atribuții legale care trebuie să fie luate în considerare în procesul de 

identificare și referire pentru a asigura continuitatea și transparența procesului decizional. 

Modalități concrete de identificare și repatriere a victimelor traficului de persoane 

Prin organele judiciare. Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiile consulare din 

străinătate. Prin TelVerde (o linie telefonică prin care pot fi preluate și menționate cereri de 

asistență de la victime sau plângeri cu privire la posibile cazuri de trafic de persoane). Alte 

modalități de identificare: exista situatii in care victimele pot fi identificate sau referite la 

instituții/organizații de alți cetățeni, inspectori de muncă, de personalul din unități medicale,  

școli, comunități locale, ONG-uri). 
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Proceduri de referire 

1. Victima este identificată de către organele judiciare (structuri specializate ale poliției cu atribuții 

în domeniul traficului de persoane, poliția de frontieră, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism - DIICOT) 

Organul judiciar va notifica Centrul Regional de ANITP pentru identificarea nevoilor de 

asistență ale victimelor și pentru a menține un contact cu aceasta. Reprezentantul ANITP va elabora o 

evaluare inițială și va asigura referirea imediată a victimei pentru asistență. Un caz responsabil va fi 

numit pentru a monitoriza procesul de asistență a victimelor. Furnizorul de servicii va fi notificat și, cu 

acordul victimei, vor fi transmise informații relevante necesare pentru acordarea asistenței. 

2. Victima a fost referită şi repatriată de către OIM 

Reprezentantul OIM va anunţa reprezentantul centrului regional al ANITP despre repatrierea 

victimei traficului de persoane. Acesta va discuta cu victima posibilitatea colaborării cu organele 

judiciare. În situaţia în care victimei nu i se va putea acorda asistenţă în tranzit, va fi anunţat 

reprezentantul centrului regional al ANITP pentru preluarea victimei şi asigurarea accesului acesteia 

la alte servicii de asistenţă în comunitatea de provenienţă. 

3. Victima este identificată de către o organizație neguvernamentală (ONG) internațională și referită 

către o ONG din Romania 

Reprezentantul ONG din România va anunța reprezentantul centrului regional al ANITP pentru 

coordonarea activităților de acordare a asistenței și monitorizare a situației victimei și pentru luarea 

acesteia în evidență și va discuta cu victima posibilitatea colaborării cu organele judiciare. 

4. Victima este identificată prin intermediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al 

României 

In situația în care victima traficului de persoane necesită urgent asistență într-o țară străină, 

reprezentantul misiunii diplomatice va contacta autoritățile locale ale statului respectiv care acordă 

asistență victimelor traficului de persoane. În situația în care victima traficului de persoane nu deține 

documente de identitate sau călătorie care sa îi ateste cetățenia română, personalul reprezentanței 

diplomatice sau misiunii consulare a României eliberează, la cerere documentele necesare care să 

permită repatrierea persoanei și informează în timp util ANITP si poliția de frontieră despre 

reîntoarcerea în țară a victimei traficului de persoane. 

5. Victima traficului de persoane este cetățean străin 

Persoanele, cetățeni străini, victime ale traficului de persoane vor beneficia, fără discriminare, 

de aceleași măsuri de asistență și protecție ca și victimele traficului de persoane, cetățeni români. 

Structurile teritoriale specializate ale Poliției de frontieră și ale Inspectoratului General al 

Poliției Române vor contacta reprezentanții centrelor regionale ale ANITP pentru evaluarea nevoilor 

de asistență ale victimei, cetățean străin. Reprezentanții ANITP vor contacta în cel mai scurt timp 

Inspectoratul General pentru Imigrări  pentru informarea cu privire la existența unei victime, cetățean 

străin. Victima va fi transportată în condiții de securitate către adăpostul destinat asistenței victimelor, 

cetățeni străini. Inspectoraul General pentru Imigrări reglementează situația victimelor traficului de 
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persoane, cetățeni străini, în conformitate cu prevederile legislației referitoare la regimul străinilor în 

România. 

 

6. Victima traficului de persoane identificată este un copil 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) trebuie informată 

pentru luarea  măsurilor de protecție specială. Reprezentantul DGASPC responsabil de asistența 

copiilor, victime ale abuzului, neglijării și a traficului de persoane, va asigura referirea cazului către un 

centru specializat pentru asistența copiilor, victime ale abuzului, neglijării și a traficului de persoane și 

va menține legătura cu partenerii din echipa interinstituțională. Reprezentantul centrului regional al 

ANITP va păstra legătura cu reprezentantul DGASPC în vederea monitorizării cazului. În cazul străinilor 

minori neînsoțiți, victime ale traficului de persoane, în vederea stabilirii regimului juridic aplicabil 

acestora, Inspectoratul General pentru Imigrări va coopera cu alte instituții, precum și cu organizații 

naționale și internaționale specializate în domeniul ocrotirii minorilor, în condițiile prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.  

Serviciile de asistență disponibile victimelor traficului de persoane 

Programe speciale de protejare și sprijinire a victimelor traficului de persoane 

În cadrul unei abordări centrate pe client și pe promovarea Drepturilor Omului, programele 
de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane trebuie organizate pornind de la o abordare 
firească neinstituționalizată care prevede implicarea activă a beneficiarilor în alegerea și 
implementarea serviciilor corespunzătoare. Astfel, beneficiarul poate deveni un subiect în proiectarea 
protecției și asistenței planul individual, în selectarea serviciilor care urmează să fie puse în aplicare și 
în care lucrează împreună cu echipa în vederea implementării serviciilor și îmbunătățirii statutului lor. 
Devenind un subiect este de asemenea un pas important în redobândirea identității și individualitatea, 
trebuie luată în considerare experiența de exploatare și obiectivarea acestuia. 
Asistența și protecția individualizate se realizează și cu implicarea resurselor beneficiarului - motivația 
pentru schimbare; proiecte de viitor; inițiative; mecanisme de adaptare. Scopul oricărei intervenții de 
asistență este acela al creșterii nivelului de adaptare/funcționalitate a victimelor în diferite domenii 
ale vieții identificate ca importante pentru ei. Realizarea (re)integrării victimelor traficate implică 
inclusiv  construirea abilităților necesare pentru o viață independentă, îmbunătățirea capabilității de 
susținere financiară a persoanei, îmbunătățirea funcționării sociale și bunăstării victimei (din punct de 
vedere fizic, emoțional, material). (Re)Integrarea este atât un rezultat al asistenței implementate, cât 
și un proces în sine; de multe ori este de lungă durată, desfășurându-se în medie pe o perioadă de 3 
ani și are o dinamică oscilantă. Având în vedere aceste lucruri, este bine ca experții în domeniu să evite 
caracterizarea experiențelor individuale de reintegrare ale beneficiarilor ca fiind “de succes” sau “un 
eșec” ci, mai degrabă, trebuie să considere resursele individuale factorii care influențează progresele  
programului asistență. 

O situație diferită este aceea în care membrii familiei devin beneficiari indirecți în cadrul 
programelor de asistență și protecție. Lipsa de protecție socială și oportunitățile profesionale fac de 
multe ori victima vulnerabilă în fața traficării și recăderii, cu impact asupra familiei acesteia. În funcție 
de natura problemelor cu care familia se confruntă și de nivelul lor de dependență față pe beneficiarul 
direct, acestea pot primi: îndrumare și informații cu privire la măsurile de asistență socială aplicabile; 
asistență materială, servicii medicale sau consiliere de familie/cuplu. Membrii de familie care pot 
deveni beneficiari indirecți sunt: șomeri nedeclarați; persoane cu dizabilități; copii sau frați mai mici; 
persoane care nu se încadrează în condițiile de asigurare a asistenței sociale de stat. 
Managerul de caz este expertul care evaluează nevoile clientului și monitorizează progresele acestuia 
pe tot parcursul programului de asistență, într-o relație profesională corespunzătoare, deschisă și 
bazată pe  colaborare. De asemenea, managerul de caz ia decizii cu privire la serviciile de care va 
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beneficia clientul, desemnează experții care vor lucra cu clientul și va menține o colaborare strânsă cu 
aceștia. Acesta acționează ca mediator între client și diferitele instituții implicate (autorități, servicii 
sociale, angajatori, furnizori de formare profesională, personalul medical, alți experți). 
Pe lângă obiectivul general al asistenței victimelor - acela de asigurare a (re)integrării, pot fi extrase 
trei obiective de lucru: 

- Asigurarea protecției fizice și bunăstarea victimelor traficului de persoane 
- Asigurarea îmbunătățirii sănătății emoționale prin reducerea simptomelor posttraumatice 
- Asigurarea susținerii financiare a victimelor 

 
În plus, fiecare program de asistență poate fi împărțit în funcție de etape, după cum urmează: 
 Etapa inițială – între 0-6 luni, corespunde intervenției în criză, în acest caz serviciile de 

asistență se implementează consecutiv identificării victimei prezumate, cu scopul stabilizării 
fizice și psihologice ulterioare evenimentului traumatic;  

 Etapa intermediară – între 7-12 luni, serviciile de asistență se implementează în conformitate 
cu planul individualizat de reintegrare, negociat de beneficiar și managerul de caz. Progresele 
beneficiarului în cadrul programului sunt evaluate periodic prin rapoarte interne, vizându-se 
resemnificarea evenimentului traumatic și creșterea autonomiei personale a victimei;  

 Stadiul de reintegrare – între 13-24 luni, presupune existența abilităților de auto-susținere și 
viață independentă, ce îi permit victimei să urmeze un traseu de reintegrare în muncă. Treptat, 
serviciile de asistență se încheie, cu acordul beneficiarului, acesta putând solicita în continuare 
implementarea anumitor tipuri de asistență;  

 Stadiul de monitorizare – se întinde pe o perioadă de 6 luni de la încheierea programului de 
asistență; se referă la monitorizarea adaptării persoanei la cerințele unei vieți independente 
și la oferirea de sprijin acesteia pentru soluționarea dificultăților potențiale. 

Pentru a asigura echitatea și transparența, furnizorul de servicii poate încheia un contract de asistență 
cu beneficiarul și poate utiliza, de asemenea, Carta drepturilor beneficiarului. 

Serviciile 

Serviciile caracteristice programului de asistență (de criză, de durată medie sau de lungă durată) sunt:  
 Asistența rezidențială: pe termn scurt, mediu sau de lungă durată, in sistem de locuință 

protejată; 
 Asistența socială: realizarea de anchete sociale, evaluarea riscului la revictimizare; refacerea 

actelor de identitate; sprijin pentru obținerea mijloacelor de protecție socială; acoperirea 
costurilor de transport intra și extraurban; acompanierea victimelor în demersurile de 
reintegrare; monitorizarea periodică a beneficiarilor; medierea relațiilor cu instituțiile de 
protecție socială, cu furnizorii de formare profesională, cu instituțiile școlare, etc; 

 Asistența materială: asigurarea nevoilor personale prin oferirea produselor alimentare, de 
îngrijire și igienă personală; articole vestimentare și încălțăminte; activități de gestionare a 
bugetului personal (identificarea priorităților, planificarea cheltuielilor; planificarea 
săptămânală a benilor destinați cumpărăturilor sau plății facturilor la utilități); activități 
casnice (gătit; curățenie; utilizarea electrocasnicelor; interacțiunea cu administratorul 
locuinței);    

 Asistența psihologică: psihoterapie individuală, psihoterapie de cuplu/familie, grupuri de 
suport psihologic, artterapie și ergo terapie; medierea relației cu familia de 
origine/nucleară/extinsă; suport psihologic și evaluarea preliminară, prin telefon, înaintea 
repatrierii; suport psihologic înainte și după realizarea investigațiilor medicale; 
acompaniament psihologic în relația cu autoritățile; 
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 Asistența medicală: realizarea investigațiilor medicale de rutină și specializate; analize de 
sânge; intervenții medicale de urgență, tratament și profilaxie dentară, investigații 
oftalmologice în colaborare cu clinici medicale private; consiliere medicală; înscrierea la 
medicul de familie și acoperirea costurilor aferente asigurării de sănătate; 

 Asistența educațională: demersuri de completare a studiilor; înscrierea beneficiarilor la 
cursuri de conversie/reconversie profesională; furnizarea rechizitelor, manualelor și 
materialelor necesare; monitorizarea situației și evoluției școlare; activități de orientare 
profesională și consiliere vocațională; activități de educație informală (alfabetizare, educație 
pentru o viață sănătoasă, operare PC, învățarea  limbilor străine, suport pentru teme); 
activități specifice reintegrării în muncă (medierea raporturilor cu ANOFM/AJOFM, redactare 
CV, căutarea locului de muncă, pregătirea pentru interviul de angajare); 

 Asistența juridică: consultanță juridică privind drepturile ca persoană vatamată/martor și 
reprezentare în instanță în cauza penală, cât și în cauze civile conexe situației de trafic 
(despăgubiri pe latură civilă, divorț, încredințare minor, etc.), servicii acordate de către un 
avocat colaborator; suport în realizarea demersurilor de dobândire a compensațiilor 
financiare. 

 
Monitorizarea intervențiilor de asistență și protecție 

Elaborarea obiectivelor de lucru sprijină experții în stabilirea de obiective și obținerea de 
rezultate măsurabile în ceea ce privește serviciile de asistență asigurate. 

Monitorizarea și evaluarea unui program de asistență reprezintă activități constante care se 
desfășoară în diferitele etape și are trei direcții: 

- monitorizarea și evaluarea efectuate de către beneficiari (calitative): (re)evaluarea obiectivelor 
de asistență; feedback cu privire la satisfacția și relevanța serviciilor prestate; 

- monitorizarea și evaluarea efectuate de către echipa de experți în scopul punerii în aplicare a 
asistenței (calitative și cantitative): bazate pe indicatori de măsurare a progreselor beneficiarilor 
în diferite etape ale programului de asistență; prin rapoarte de progres narative; prin raportul 
anual de activitate; prin numărul de beneficiari asistați pe an/tip de serviciu furnizat/tip de 
asistență; 

- monitorizarea și evaluarea programului și gradul de conformitate cu standardele naționale 
specifice pentru asistența de specialitate acordată victimelor traficate - realizat de ANITP, 
coordonatorul național antitrafic. 
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Indicatori = elemente/criterii concrete ce stau la baza măsurării serviciilor asigurate sau a progresului 
beneficiarilor în relație cu acestea. 

Indicatori calitativi -> răspund la întrebarea „cum se realizează o schimbare/îmbunătățire” 

Exemplu: calitatea asistenței medicale este asigurată de interacțiunea mai multor factori: relația pacient-
personalul medical; atitudinea prietenoasă a medicului; experiențele anterioare ale beneficiarului în 
ceea ce privește intervențiile medicale; explicațiile privind tratamentul, stilul de viață sănătos și accesul 
beneficiarului la tratament adecvat. 

Indicatori cantitativi -> răspund la întrebarea „câți/câte” și subliniază nivelul de îmbunătățire, dar fără 
a explica factorii care au stat la bază, precum și resursele alocate și gradul de efort a echipei. 

Exemplu: numărul de beneficiari care au primit un anumit serviciu indică faptul că serviciul respectiv este 
necesar și este solicitat, dar nu oferă detalii cu privire la calitatea serviciului sau impactul acestuia în 
realizarea reintegrării beneficiarilor. 

Există două tipuri de indicatori, ambele utile în măsurarea eficienței și rezultatelor programului de 
asistență: 

- Indicatori de impact – verifică dacă rezultatele așteptate privind (re)integrarea au fost atinse (de 
exemplu, securitatea fizică); (re)integrarea este un proces influențat de interacțiunea mai multor 
factori - resurse personale + oportunități de incluziune socială care acționează cumulat. 

Indicatorii de impact sunt: cazarea în condiții de siguranță și la prețuri accesibile; statut juridic; 
oportunități de educație și formare profesională; situația profesională/ocuparea forței de muncă; 
securitate și siguranță; mediu social sănătos; bunăstarea socială și relațiile interpersonale pozitive; 
situația economică; bunăstarea fizică; bunăstarea mintală; accesul la servicii și oportunități; motivare și 
angajament privind procesul de (re) integrare; probleme legale și proceduri judiciare; bunăstarea 
beneficiarilor secundari. 

- Indicatori ai procesului – verifică modul în care procesul a fost organizat și implementat, precum și 
rezultatele acestuia. 

Serviciile au fost alocate și distribuite în mod corespunzător? 

Politicile/Procedurile de asistență au fost respectate? 

Serviciile s-au dovedit a fi adecvate nevoilor beneficiarilor? 
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