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Traficul de persoane reprezintă o 

gravă încălcare a drepturilor 

fundamentale, un fenomen în continuă 

evoluție, extins în plan global, cu 

multiple şi iremediabile efecte asupra 

milioanelor de victime, dar şi asupra 

societăţii. 

Liviu DRAGNEA  
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Anual, cetăţenii români reprezintă un procent considerabil din numărul total al 
victimelor traficului uman identificate în Europa. În această perioadă, provocările 
care stau în fața construcției europene pot pune românii care trăiesc în țară, dar și în 
afara granițelor, în fața unor situații în care, fie nu li se respectă drepturile, fie sunt 
exploatați prin muncă sau forțați să încalce legea. 

 

Traficul de persoane, asociat cu alte infracțiuni conexe, trebuie să primească 
un răspuns ferm și adecvat din punct de vedere legislativ sau al aplicării legii. Iată de 
ce am încurajat și am sprijinit activitatea Grupului parlamentar pentru combaterea 
traficului de persoane. Acesta generează în acest domeniu, anual, o evaluare 
complexă a activităților derulate în scopul combaterii și prevenirii acestui fenomen. 
Activitatea parlamentară pe această temă este din ce în ce mai elaborată, mai 
integrată, experiența acumulată de la un an la altul ajutând în dezvoltarea unor 
metode și strategii mai concrete. 

 

Vreau să accentuez importanţa rolului Parlamentului, un aliat pe care 
societatea se poate baza pentru a prioritiza acţiunile in interesul cetățenilor și al 
luptei pentru combaterea acestui flagel. Astăzi, avem o experiență valoroasă, pe 
care trebuie să o folosim pentru a dezvolta și perfecționa metodele de acțiune, dar și 
pentru a transmite cetățenilor un mesaj prin care să le spunem că ne pasă



Totodată, aș vrea să atrag atenția asupra rolului important pe care fiecare 
cetățean îl poate juca în lupta împotriva traficului de persoane. Raportul privind 
activitatea Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane pentru 
anul 2017, evidenţiază aceste riscuri, dar şi măsurile pe care le pot lua autorităţile, 
organizațiile şi cetățenii, al căror rol activ este important în combaterea fenomenului 
traficului de persoane. 

  

În calitate de Președinte al Camerei Deputaților, transmit odată cu acest 
raport de activitate, mesajul meu, nu numai guvernului, autorităților sau organizaţiilor 
neguvernamentale, ci în primul rând, oamenilor obișnuiți: oricine poate deveni  
victima acestui fenomen și, cu cât suntem mai informaţi, cu atât devenim mai puțin 
vulnerabili, iar flagelul traficului de persoane se va răspândi mai greu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

România, asemeni multor state din Europa sau din lume, nu a fost scutită de efectele 

unuia dintre cele mai nocive flageluri ale lumii contemporane: traficul de ființe umane. 

Inițial țară de origine, actualmente și țară de destinație ca urmare a multiplicării 

rutelor fenomenului migraționist, la începutul anilor 2000 România nu putea să stea pasivă în 

combaterea și prevenirea sclaviei moderne. 

În acest context, încă din 2009, Parlamentul României, în Camera Deputaților, a 

înființat Grupul de combatere a traficului de persoane, grup care, prin activitatea lui de-a 

lungul vremii, a contribuit la abordarea, din perspectivă parlamentară, a fenomenului care 

face obiectul prezentului raport. 

Astăzi, suntem printre puținele țări unde, în cadrul parlamentului, există un număr de 

parlamentari organizați într-un grup, format din reprezentanți ai mai multor partide, care își 

dedică activitatea îmbunătățirii legislației, informării opiniei publice, audierilor si 

dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, organizării de conferințe 

internaționale, colaborării cu alte parlamente și, nu în ultimul rând, elaborării unui raport 

anual, care să ofere atât pe plan intern, dar și extern, o imagine a eforturile pe care țara 

noastră le depune pentru combaterea traficului de persoane și a infracțiunilor conexe. 

Vreau să mulțumesc tuturor colegilor parlamentari pentru efortul pe care l-au depus, 

de-a lungul vremii, pentru implicarea în toate acțiunile pe care grupul nostru le-a organizat, 

dar și pentru contribuția la elaborarea acestui raport. 

În același timp, vreau să subliniez disponibilitatea pe care instituțiile statului au 

dovedit-o, participând la audieri sau oferind toate informațiile pe care le-am solicitat. 

Un cuvânt special de apreciere vreau să-i adresez domnului Anthony Steen, care 

colaborează cu noi din 2009 și care, în cadrul prezentului raport a contribuit la elaborarea 

concluziilor legate de asistența acordată victimelor. 

Și, nu în ultimul rând, apreciez activitatea ONG-urilor din România și a partenerilor 

lor din Europa, care se preocupă de unul dintre cele mai complicate flageluri cu care se 

confruntă lumea: traficul de ființe umane.  

Angel TÎLVĂR 

Coordonatorul Grupului pentru combaterea traficului de persoane din  

Parlamentul României 



 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Prezentul raport, pentru anul 2017, este cel de-al treilea raport publicat de 

Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului României. 

Înfiinţat în 2009 în cadrul Comisiei pentru afaceri europene pentru a reflecta 

atenţia acordată de Uniunea Europeană combaterii traficului de persoane, dar 

şi pentru a asigura o participare activă la formularea poziţiei naţionale şi la 

dialogul politic cu Comisia Europeană asupra propunerilor Uniunii Europene 

în domeniu, Grupul a fost conceput ca structură flexibilă. 

Activitatea Grupului urmăreşte reducerea traficului de persoane, atât în 

România, ca ţară de origine şi tranzit, cât şi în Uniunea Europeană, sporirea 

efectelor acţiunilor de prevenţie, creşterea numărului de anchete penale şi 

condamnări ale traficanţilor, optimizarea acţiunilor specifice ale organelor de 

aplicare a legii, consolidarea sistemelor de gestiune integrată a frontierelor, 

asigurarea măsurilor pentru protecţia victimelor. 

În colaborare cu instituţiile statului cu atribuţii în domeniu şi cu organizaţii 

neguvernamentale, Grupul şi-a propus identificarea acelor direcţii de acţiune 

care urmează a fi aplicate de către Guvern în vederea prevenirii şi combaterii 

fenomenului de trafic de persoane în România, în Uniunea Europeană şi în 

regiune. 

Structura raportului este următoarea: o introducere succintă, un istoric 

privind Grupul, o prezentare a scopului şi atribuţiilor Grupului, urmate de o 

expunere pe larg a activităţilor desfăşurate de Grup pe parcursul anului 2017 

și o prezentare de date şi informaţii privind situaţia traficului de persoane 

în cursul anului 2017, care au fost puse la dispoziţia Grupului de instituţii şi 

autorităţi publice: Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; 

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate; Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Justiției. 



Lista abrevierilor şi acronimelor utilizate 

 

ANA    Agenția Națională Antidrog 

ANABI Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate  
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ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție 
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DCCO Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate 
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HG hotărâre a Guvernului 

IGPR Inspectoratul General al Poliției Române 

INM Institutul Național al Magistraturii 

Interpol Organizația Internațională de Politie Criminală 

ÎCCJ Înalta Curte de Casație și Justiție 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne 

MD/OC misiuni diplomatice/oficii consulare  

MJ Ministerul  Justiției



 

MMJS Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

MNIR Mecanism național de identificare și referire a victimelor 

traficului de persoane 

M.Of. Monitorul Oficial al României, partea I 

OG ordonanță a Guvernului 

OIM Organizația Internațională pentru Migrație  

ONG organizație neguvernamentală 

ONU Organizația Națiunilor Unite 

OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

OUG ordonanță de urgență a Guvernului 

PÎCCJ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

SECS Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 

SIMISC Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al 

Serviciilor pentru Cetățeni 

s.n. sublinierea noastră 

TAIEX   asistență tehnică și schimb de informații 

TANGO   tandem cu ONG-uri 

TFUE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

TIP Raportul Departamentului de stat al SUA 

TIR Transport internațional rutier 

UE Uniunea Europeană 

UNIFERO Uniunea Internațional a Femeilor Române 

UNODC Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate 

UNTOC Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității 

transnaționale  organizat
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INTRODUCERE 

 

Traficul de persoane constituie neîndoielnic una dintre cele mai grave fapte de ordin penal, 

iar motivele sunt evidente: natura valorilor vizate, întinderea fenomenului, atât la nivelul ţării 

noastre, cât şi la nivel internaţional, dimensiunile transfrontaliere, conexiunile cu 

criminalitatea organizată, iar, în plan uman şi moral, efectul de profundă dezumanizare 

produs asupra victimelor, încălcarea gravă şi ireparabilă a unor valori esenţiale ce ţin de 

însăşi condiţia umană.  

Fenomenul traficului de persoane nu este episodic, ci implică un număr mare de persoane și 

atrage conotații de ordin social și economic profunde, ce demonstrează încălcarea gravă a 

drepturilor fundamentale ale omului, devenind, în consecință, o problemă ce se agravează 

constant. 

Combaterea traficului de persoane impune acţiuni concertate ale altor autorităţi, pe lângă cele 

judiciare, în scopul conştientizării potenţialelor categorii vulnerabile asupra pericolului de a 

deveni victime ale acelui fenomen.  

Acesta este contextul în care se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea și 

combaterea traficului de persoane, care trebuie să țină cont de anumite particularități, precum 

dificultatea stabilirii dimensiunii reale a fenomenului, indusă de mobilitatea foarte mare și de 

intensa circulație peste frontiere. 

La nivel naţional, din punct de vedere legislativ, sancţionarea şi combaterea traficului de 

persoane au constituit o preocupare constantă şi au câştigat un cadru normativ complet, 

iniţial, prin Legea nr. 678/20011, ce a suferit succesiv modificări – cele mai importante fiind 

aduse prin Legea nr. 230/20102, pentru a corespunde criteriilor de prevenire şi combatere a 

acestui fenomen conturat la nivel internaţional şi al Uniunii Europene. 

 

Parlamentul României este unul dintre primele dintre parlamentele naţionale ale statelor 

membre ale Uniunii Europene care a iniţiat o procedură menită să contureze parteneriatul şi 

schimbul de informaţii dintre actorii relevanţi din toate sectoarele administraţiei publice şi 

societatea civilă, în scopul prevenirii şi combaterii eficiente a traficului de persoane. La 

nivelul său a fost înființat, în anul 2009, Grupul pentru combaterea traficului de persoane al 

Parlamentului României3 (numit în continuare „Grupul”), care își prezintă cel de-al treilea 

raport.  

 

 

                                                           
1 M.Of., nr. 206/31 martie 2003. 
2 M.Of., nr. 812/6 decembrie 2010. 
3 Primul raport al Grupului a fost transmis Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului la 8 

decembrie 2013; raportul se poate consulta la şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului din 9 decembrie 2013, ora 13:00, la adresa http://www.cdep.ro/bperm/2013/F943274668-

Raport_trafic_2010.pdf. Al doilea raport, transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților la 22 iunie 2015, 

se poate consulta la ședința Biroului permanent din 24 iunie 2015, ora 15:30, la adresa  

http://www.cdep.ro/bp/docs/F-1263241309/CAE%20trafic.pdf. 

http://www.cdep.ro/bperm/2013/F943274668-Raport_trafic_2010.pdf
http://www.cdep.ro/bperm/2013/F943274668-Raport_trafic_2010.pdf
http://www.cdep.ro/bp/docs/F-1263241309/CAE%20trafic.pdf
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„Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului și o atingere 

adusă demnității și integrității ființei umane, o amenințare asupra securității 

individului și a valorilor sociale și umane. 

[...] Infracțiunea de trafic de persoane este în continuare una dintre cele mai 

profitabile fapte pentru făptuitori, însă nocivă pentru victime și societate în 

ansamblul ei. Natura activităților de exploatare dezumanizează victimele, 

supunându-le tratamentelor inumane cu efecte uneori ireversibile asupra 

personalității și dezvoltării omului, în special în cazul copiilor. 

Sesizarea tendințelor acestui fenomen permite conturarea demersurilor viitoare ale 

acțiunilor de combatere și prevenire a traficului de persoane.” 

(Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-

2016) 

 

Grupul pentru combaterea traficului de persoane are o activitate consecventă şi remarcabilă, 

care oglindeşte îngrijorarea publicului în această privinţă. Prin procedurile de monitorizare, 

prin elaborarea rapoartelor sale anuale, precum şi a unor propuneri legislative adecvate, 

Grupul demonstrează că preocuparea la nivel parlamentar, pe acest subiect, este extrem de 

relevantă. 

O atenţie sporită a fost acordată evaluării informaţiilor cuprinse în documente de raportare ale 

unor instituţii europene şi internaţionale. 

Grupul a organizat acţiuni comune şi schimb de informaţii cu instituţii şi organizaţii ale 

societăţii civile axate pe dimensiunea morală în prevenirea traficului de persoane şi în 

asistenţa acordată victimelor. 

Colaborarea dintre Grup şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (în continuare 

„ANITP” sau „Agenţia”) s-a consolidat, astfel încât toate acţiunile, solicitările de date privind 

traficul de persoane sau de informaţii legate de organizarea şi funcţionarea sistemului 

naţional de combatere a traficului de persoane au primit răspunsuri utile. Nivelul de 

încredere, substanţa schimbului de informaţii, dar şi buna comunicare se află la un standard 

optim, astfel încât se poate afirma că activitatea acestui grup oferă un model de bune practici 

în cooperarea interinstituţională. 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este larg apreciată naţional şi 

internaţional, activitatea sa situând România, la nivel strategic, ca lider regional în sud-estul 

Europei. 
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Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-

2016 a fost elaborată la inițiativa Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 

Persoane, ca urmare a finalizării perioadei de implementare a Strategiei naționale 

împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010. 

În realizarea strategiei au fost implicate instituții publice cu atribuții în domeniul 

traficului de persoane și organizații neguvernamentale ce desfășoară activități de 

prevenire și de asistență a victimelor acestui fenomen. 

Instituțiile participante la elaborarea strategiei au fost: Ministerul Administrației 

și Internelor (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul 

General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru 

Imigrări, Unitatea de Politici Publice), Ministerul Public (Direcția de Investigare 

a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), Ministerul Justiției, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

(Inspecția Muncii, Direcția protecția copilului, Direcția protecția persoanelor cu 

handicap, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (Direcția generală educație și 

învățare pe tot parcursul vieții) și Ministerul Sănătății (Autoritatea de Sănătate 

Publică, Agenția Națională de Transplant). 

Documentul a fost elaborat și definitivat și pe baza contribuției relevante a 

următoarelor organizații neguvernamentale: Organizația Salvați Copiii-România, 

Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație, 

Asociația Caritas București, Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, 

Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual, Fundația „Terre des 

Hommes”, Centrul Rațiu pentru Democrație, Organizația Internațională pentru 

Migrație, „Human Traficking Foundation” din Marea Britanie. 

 

 

Un element marcant de noutate al raportului de față, al treilea al Grupului pentru combaterea 

traficului de persoane, rezidă în includerea în cuprinsul său a concluziilor „Human 

Trafficking Foundation” din Marea Britanie referitoare la perspectiva asistenței victimelor 

traficului de persoane.  
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II. ISTORIC 

 

Decizia de înfiinţare a Grupului pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului 

României se înscrie în contextul larg al măsurilor pentru prevenirea şi combaterea traficului 

de persoane. Iniţiativa formării unui grup pentru combaterea traficului de persoane la nivelul 

Parlamentului României a venit în urma unei propuneri din partea domnului Anthony 

STEEN, fost membru al Camerei Comunelor (Regatul Unit), transmisă domnului deputat 

Ştefan Valeriu ZGONEA, secretar al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi membru 

al Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României la acea dată, propunere care se 

referea la preluarea la nivel parlamentar a unei viitoare rețele europene de luptă împotriva 

traficului de persoane. 

Grupul s-a format în cadrul Comisiei pentru afaceri europene Parlamentului României, când 

în şedinţele comisiei din 24 şi 31 martie 2009 s-a decis susţinerea acestei iniţiative, avându-se 

în vedere că Uniunea Europeană se manifesta deja substanţial în sensul construcţiei şi 

succesului unei politici de combatere a traficului de persoane4. Hotărârea comisiei a fost apoi 

aprobată de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la 27 aprilie 

2009. 

Includerea Grupului în cadrul Comisiei pentru afaceri europene a ţinut cont şi de necesitatea 

unei armonizări cât mai rapide şi corecte cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu, a unei 

participări substanţiale la formularea poziţiei naţionale şi la dialogul informal cu Comisia 

Europeană faţă de propuneri ale UE în această materie, precum şi a pregătirii cadrului 

instituţional naţional pentru a pune în aplicare în mod corespunzător programele şi planurile 

de acţiune ale Uniunii, în situaţia în care problematica nu este exclusiv de competenţa 

autorităţilor naţionale. S-a ţinut cont de faptul că respectiva comisie are ca principal obiect de 

activitate examinarea proiectelor de acte ale UE, inclusiv a propunerilor privind obiectul 

principal de activitate al Grupului, în contextul amplificării preocupării instituţiilor Uniunii 

de a reglementa şi de a promova instrumente nelegislative în domeniu.  

La 14 aprilie 2010 a fost adoptată Hotărârea nr. 18/2010 a Parlamentului României5 prin care 

s-a dispus organizarea audierilor reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii în acest 

domeniu, în cadrul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, în perioada 1 mai - 31 

noiembrie 2010. Informaţiile colectate urmare acestor audieri aveau să constituie baza pe care 

a fost redactat primul raport al Grupului, primul raport parlamentar de acest fel realizat la 

nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. 

Raportul pentru anul 2014 a reprezentat cel de al doilea raport al Grupului pentru combaterea 

traficului de persoane al Parlamentului României. Deși Grupul a continuat să rămână o 

structură flexibilă, totuşi agenda parlamentară încărcată a redus portofoliul de acţiuni, astfel 

                                                           
4 Art. 79 alin. (1) TFUE: „Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în 

toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor ţărilor terţe 

aflaţi în situaţie de şedere legală în statele membre, precum şi prevenirea imigrării ilegale şi a traficului de 

persoane şi combaterea susţinută a acestora” (s.n.). 
5 Hotărârea nr. 18 din 14 aprilie 2010 privind organizarea audierilor, în cadrul Grupului pentru combaterea 

traficului de persoane, ale reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii în acest domeniu (M.Of., nr. 239/15 

aprilie 2010). 
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încât activitățile sale s-au concentrat, în contextul ce a precedat elaborarea acestui al doilea 

raport, preponderent asupra unor activităţi de monitorizare şi analiză a datelor şi informaţiilor 

culese, cu informarea periodică a membrilor şi, eventual, semnalarea unor evoluţii care au 

necesitat o intensificare a acţiunii parlamentare.  
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III. SCOPUL ŞI ATRIBUŢIILE GRUPULUI 

 

III.1. SCOP 

Scopul activităţii Grupului este de a reduce traficul de persoane, atât în România, ca ţară de 

origine şi tranzit, cât şi în Uniunea Europeană, sporirea efectelor acţiunilor de prevenţie, 

creşterea numărului de anchete penale şi condamnări a traficanţilor, optimizarea acţiunilor 

specifice ale organelor de aplicare a legii, consolidarea sistemelor de gestiune integrată a 

frontierelor, asigurarea măsurilor pentru protecţia victimelor. 

În colaborare cu instituţiile statului cu atribuţii în domeniu și cu organizaţii 

neguvernamentale, pe baza analizei realizărilor şi eşecurilor, Grupul şi-a propus să identifice 

acele politici publice a căror aplicare de către Guvern să conducă la prevenirea şi combaterea 

fenomenului de trafic de persoane în România, ca ţară de origine şi de tranzit, în Uniunea 

Europeană şi în regiune, să asigure setul necesar de informaţii pentru fundamentarea 

deciziilor, la nivel naţional, la nivelul Uniunii Europene şi statelor membre, precum şi în 

regiune. 

Grupul doreşte să imprime la nivelul Parlamentului o viziune pe termen lung, acţionând 

independent de „politica de partid” şi să fie un partener al executivului şi al societăţii civile în 

vederea identificării celor mai bune modalităţi de a crea politica publică, dar şi de a pune în 

practică măsurile aferente. 

 

III.2. ATRIBUŢII 

Fiind o structură înfiinţată pe baze voluntare, Grupul şi-a stabilit el însuşi atribuţiile: 

- monitorizează realizarea prevederilor Strategiei naţionale împotriva traficului de 

persoane şi Planului naţional de acţiune pentru implementarea strategiei; 

- organizează schimbul de informaţii, consultări, activităţi comune cu instituţiile care 

fac parte din Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de 

prevenire şi combatere a traficului de persoane; 

- asigură membrilor săi şi altor parlamentari interesaţi un set de informaţii de bază care 

să fundamenteze/explice iniţiativele şi deciziile de la nivel naţional, de la nivelul UE, dar şi al 

statelor membre; 

- urmăreşte cercetarea caracteristicilor, dimensiunilor şi tendinţelor fenomenului; 

- colaborează la iniţierea, evaluarea şi controlul parlamentar al proiectelor de legi şi 

iniţiativelor politice sau administrative, inclusiv la evaluarea şi controlul parlamentar al 

propunerilor din cadrul Uniunii Europene; 

- urmăreşte crearea în România a unui nucleu de coordonare cu parlamentele naţionale 

din statele candidate, potenţial candidate, state care au încheiat acorduri de asociere şi 

stabilizare/liber schimb cu Uniunea Europeană, alte state de origine, tranzit, destinaţie, pentru 

combaterea traficului de persoane; 

- sprijină implicarea organizaţiilor societăţii civile şi autorităţilor publice locale din 

zonele expuse fenomenului; 
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- caută să identifice cele mai bune practici la nivel naţional şi european; 

- analizează eficienţa metodelor de prevenire, aplicare a legii şi asistenţă a victimelor şi 

supune atenţiei metode neconvenţionale care ar putea să potenţeze efectul acţiunilor; 

- întocmeşte lista instituţiilor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale sau 

organizaţiilor de profil din alte state membre ale UE, cu atribuţii în domeniu, care pot deveni 

parteneri ai Grupului; 

- întocmeşte lista actelor normative naţionale, europene şi internaţionale relevante 

pentru domeniul în cauză; 

- stabileşte obiectivele activităţii proprii şi urmăreşte realizarea acestor obiective; 

- exercită atribuţiile constituţionale privind controlul parlamentar asupra activităţilor 

autorităţilor naţionale cu competenţe în materie; 

- asigură un flux de informaţii permanent între Comisia pentru afaceri europene şi 

instituţiile/compartimentele specializate din Camerele Parlamentului, Guvern, ministere, alte 

organe ale administraţiei publice naţionale, date statistice, informaţii, materiale documentare; 

- propune Birourilor permanente ale celor două Camere încheierea de protocoale de 

cooperare a Parlamentului României cu organizaţii care nu se supun controlului parlamentar; 

- coordonează elaborarea de analize, sinteze, studii comparative privind gestionarea 

problematicii traficului de femei şi copii la nivel naţional şi european, dinamica fenomenului, 

tendinţele privind măsurile legislative şi de implementare adoptate fie la nivelul Uniunii 

Europene, fie al celorlalte state membre; 

- susţine cu mijloacele specifice instituţiei parlamentare acţiunile autorităţilor 

competente la nivel naţional privind traficul de persoane; 

- acţionează pentru diseminarea în toate mediile societăţii româneşti a informaţiilor 

privind traficul de persoane, riscurile pentru victime, măsurile de combatere, măsurile pentru 

protecţia victimelor etc. şi pentru impunerea acestei teme în atenţia opiniei publice;  

- colaborează cu structuri similare din parlamentele naţionale ale statelor membre ale 

Uniunii Europene, pe baza unor protocoale de cooperare interparlamentare sau ad-hoc; 

- participă la reuniuni iniţiate de organizaţii naţionale şi internaţionale sau de 

organizaţii din alte state membre ale UE; 

- elaborează un raport anual privind stadiul progreselor în combaterea traficului de 

persoane. 

 

În plan internaţional, Grupul își dorește să contribuie la buna reprezentare, corecta informare 

şi justa reflectare a eforturilor naţionale pentru combaterea traficului de persoane. 
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IV. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE GRUPUL PENTRU COMBATEREA 

TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN CURSUL ANULUI 2017 

 

În cursul anului 2017, Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului 

României a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: 

- conferinţe (IV.1); 

- vizite şi întâlniri la nivel internaţional (IV.2). 

 

IV.1. Conferinţe 

 

IV.1.1. Aspecte preliminare 

Ca și până acum de la înființare, Grupul pentru combaterea traficului de persoane a urmărit și 

în cursul anului 2017 atât extinderea domeniului de acţiune, cât şi unirea eforturilor pentru 

eradicarea fenomenului de trafic de ființe umane în toate formele lui. În acest sens, printre 

altele, Grupul a organizat varii acţiuni, printre care şi o conferinţă internaţională. 

Pe de altă parte, membri ai Grupului au participat la varii conferinţe şi întruniri cu teme 

subiacente traficului de persoane. 

 

IV.1.2. Conferinţa internaţională pentru combaterea traficului de persoane – 26 

septembrie 2017 

 

   

 

La 26 septembrie 2017, Parlamentul României – Camera Deputaţilor a găzduit cea de-a V-a 

ediţie a Conferinţei internaţionale pentru combaterea traficului de persoane, eveniment 

organizat de către Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului 

României. 

Conferinţa s-a bucurat de prezenţa a numeroşi invitaţi din ţară şi din străinătate, membri ai 

Guvernului României, parlamentari, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la 

Bucureşti, ai cultelor religioase şi mediului academic, experţi şi reprezentanţi ai societăţii 

civile interesate de stăvilirea acestui fenomen. 
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Luând cuvântul în deschiderea conferinței, domnul Florin Pâslaru, membru al grupului, a 

prezentat discursul domnului președinte al Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, care 

sublinia, printre altele, că „traficul de persoane reprezintă un flagel al epocii noastre, care 

afectează zeci de milioane de persoane, cifrele avansate de organizaţiile internaţionale fiind 

zguduitoare şi reflectând destinul cu adevărat tragic al celor care cad pradă acestui tip de 

abuz. [...] România se numără printre ţările interesate de fenomen, fiind, în acelaşi timp, ţară 

de origine şi ţară de destinaţie pentru traficul de persoane şi exploatarea prin muncă. În 

acest sens, interesul nostru trebuie să se îndrepte deopotrivă către prevenirea şi către 

combaterea acestora. Prin toate mijloacele aflate la dispoziţia noastră, ca societate 

modernă, democratică şi europeană, avem obligaţia de a rămâne unul dintre actorii 

importanţi, vocali şi implicaţi în lupta împotriva traficării fiinţelor umane” (s.n.). 

În cadrul dezbaterilor, deputatul Angel Tîlvăr, în calitate de coordonator al Grupului, a făcut 

o trecere în revistă a modalităţilor în care România abordează demersul de eradicare a 

flagelului: „Informarea și conștientizarea la nivelul publicului, investigarea și urmărirea 

penală a celor vinovați, asistarea supraviețuitorilor traficului sunt demersuri cu caracter 

permanent, întreprinse de instituțiile specializate, în parteneriat cu organizații 

neguvernamentale cu preocupări în domeniu, dar și cu omologi străini dedicați acestui efort. 

Rezultatele acestui angajament sunt vizibile în reducerea semnificativă a traficului de 

persoane. Astfel, numărul victimelor identificate ale traficului a cunoscut, în anul 2016, o 

scădere cu 14 %, de la 880 persoane în 2015, la 756 în 2016” (s.n.). 

A fost subliniată atenţia acordată de către Parlamentul României acestei problematici, ca şi 

deschiderea pe care membri ai forului legislativ o manifestă în vederea dezvoltării de politici 

şi mecanisme eficiente în lupta împotriva traficului de persoane şi exploatării prin muncă, în 

contextul în care ţara noastră este, la ora actuală, un model de bune practici în domeniu, în 

Europa și în lume. „Ne găsim într-o situație particulară, întrucât suntem țară de origine în 

ceea ce privește victimele acestui flagel, dar, ca urmare a creșterii amplitudinii fluxurilor de 

migrație, putem deveni şi destinaţie pentru traficul de persoane. […] Implicarea și vigilența 

noastră trebuie să rămână la nivel maxim în toate cazurile în care victimele sunt cetățeni 

români, oriunde ar trăi și munci aceștia în lume. Intervenția noastră, în astfel de situații, 

trebuie să fie una fermă și concertată, bazată pe mecanisme bine puse la punct”, a subliniat 

domnul Angel Tîlvăr. 

Una dintre propunerile avansate a avut drept obiect realizarea, de către o autoritate 

independentă, a perspective la nivelul naţional cu privire la problemele victimelor traficate. 

Aceasta urmărește să se adauge activităţilor curente de monitorizare şi de raportare anuală la 

nivel parlamentar, în scopul completării legislaţiei specifice. 

Dezbaterile conferinţei au oferit participanţilor posibilitatea de a dialoga în mod direct şi 

eficient, de a accentua aspecte specifice ale activităţii lor şi de a propune noi forme de 

cooperare interinstituţională, menite să confere mai multă coerență şi eficiență luptei 

împotriva traficului de fiinţe umane. 

Toți participanții la conferință au subliniat faptul că fenomenul traficului de persoane se 

manifestă, s-a manifestat şi se va manifesta probabil şi în viitor şi depinde de ceea ce se va 

face în continuare pentru eradicarea acestui fenomen. 
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IV.2. Vizite şi întâlniri la nivel internaţional 

 

IV.2.1. Aspecte preliminare 

Grupul a organizat reuniuni internaţionale, vizite în România ale unor parteneri externi, 

întrevederi cu reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale, iar membrii săi au participat la 

reuniuni internaţionale. 

 

IV.2.2. Seminarul cu tema „Parlamentarii europeni cooperează pentru combaterea 

traficului de persoane în regiunea Balcanilor de Vest” 

 

 

 

 

La 18 mai 2017, la sediul Adunării Naţionale a Republicii Serbia, a avut loc seminarul cu 

tema „Parlamentarii europeni cooperează pentru combaterea traficului de persoane în 

regiunea Balcanilor de Vest”, la care a participat domnul deputat Angel Tîlvăr, coordonator 

al Grupului pentru combaterea traficului de persoane.  

Traficul de persoane este unul dintre cele mai grave flageluri ale epocii moderne, o încălcare 

a drepturilor omului cu efecte dramatice în viața victimelor şi un fenomen social care distruge 

nu doar persoane, ci şi familii sau comunităţi întregi. 

Sclavia modernă face, an de an, zeci de milioane de victime în întreaga lume. Din păcate, 

acest fenomen extrem de grav afectează şi cetăţeni români, care cad pradă reţetelor de trafic 

de persoane sau unor indivizi lipsiţi de scrupule, deseori violenţi.  
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Seminarul a arătat cât de prezentă este această ameninţare pe agenda structurilor parlamentare 

din Europa. La eveniment, au fost prezenţi parlamentari din Serbia, România, Bosnia-

Herțegovina, Muntenegru, reprezentanţi ai Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate  

 

(UNODC), ai Organizaţiei Mondiale pentru Migraţie (OIM), ai „Human Trafficking 

Foundation” din Marea Britanie, delegaţiei UE şi Consiliului Europei în Serbia, precum şi ai 

unor organizații neguvernamentale cu activitate specifică. 

Cei prezenţi au demonstrat, cu date şi cifre rezultate din realităţile cutremurătoare ale 

traficului de persoane, cât de serioasă este această ameninţare şi care sunt mecanismele 

curente prin care se încearcă prevenirea şi combaterea ei. 

România, afectată de fenomenul traficului de persoane, se numără printre ţările cu cea mai 

bogată activitate parlamentară în acest sens. În cadrul evenimentului, domnul deputat Angel 

Tîlvăr a prezentat atât situaţia curentă din ţara noastră, cât şi activitatea Grupului parlamentar 

pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, grup care realizează în 

fiecare an o evaluare integrată a fenomenului. Pornind de la statisticile disponibile, domnul 

deputat a considerat că este esenţial ca activitatea parlamentară în acest domeniu să continue 

la fel de eficient ca şi până în acest moment, pentru a atrage atenţia asupra evoluţiei 

alarmante a fenomenului şi pentru a crea baza discuţiilor pentru dezvoltarea unei legislaţii 

naţionale complete şi eficiente în domeniu. 

 

IV.2.3. Seminarul internaţional cu tema „Membrii parlamentelor europene implicaţi în 

lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi sclaviei moderne” 

 

 
 

În perioada 14-15 septembrie 2017 a fost organizat la Roma, cu sprijinul Camerei 

Deputaţilor din Parlamentul italian și în colaborare cu „Human Trafficking Foundation” din 

Marea Britanie, seminarul internațional cu tema „Membrii parlamentelor europene implicaţi 

în lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi sclaviei moderne”, alături de parlamentari din 

alte ţări europene, factori de decizie din organismele UE cu responsabilităţi în domeniu, 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale interesate şi ai autorităţilor locale. Din 
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partea Grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României au 

participat domnii Angel Tîlvăr și Florin Pâslaru. 

 

 

Cu acest prilej, în calitate de coordonator al Grupului pentru combaterea traficului de 

persoane din Parlamentul României, domnul deputat Angel Tîlvăr a prezentat datele relevante 

pentru dimensiunea fenomenului în ţara noastră şi a trecut în revistă mecanismele puse la 

punct şi acţiunile întreprinse de către statul român în scopul prevenirii şi combaterii acestui 

fenomen.  

 

În intervalul 2015-2016, autoritățile române au desfășurat 10 campanii naţionale de prevenire 

a traficului de persoane, inclusiv în mediul online, iniţiative care au vizat principalele forme 

de exploatare. În total, au fost derulate peste 3.300 de activităţi preventive, având aproximativ 

600.000 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 2.500.000 beneficiari tangenţiali, 

respectiv persoane care au intrat în contact cu mesajele antitrafic prin intermediul pliantelor, 

afişelor, mesajelor video şi în mediul online.  

 

Ca urmare a acţiunilor de combatere a traficului de fiinţe umane desfăşurate de statul român, 

prin cooperarea diferitelor instituţii cu atribuţii specifice la nivel naţional, dar şi prin 

colaborarea cu omologii externi, numărul de victime traficate cetăţeni români s-a redus 

treptat, de la un total de 1.041 persoane în anul 2012 la 756 persoane în anul 2016.  

 

Acţiunile comune cu partenerii din principalele ţări de destinaţie la nivel european, respectiv 

Italia, Germania, Marea Britanie şi Spania, precum şi dezvoltarea parteneriatelor dintre 

autorităţi şi organizaţiile neguvernamentale au reprezentat factori-cheie în succesul 

operaţiunilor vizând prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

 

 

 

„Traficul de fiinţe umane şi sclavia modernă sunt teme care se regăsesc, mereu 

mai frecvent şi cu prioritate, pe agenda întâlnirilor parlamentare la nivel european 

din ultima perioadă. Preocuparea pentru ele este firească, în contextul în care cele 

două flageluri afectează un număr din ce în ce mai mare de persoane şi sunt 

potenţate de alte fenomene grave, precum fluxul migrator de mare amploare, 

crizele umanitare, conflictele şi sărăcia extremă. Într-o lume în care peste 20 de 

milioane de persoane sunt traficate sau trăiesc în stare de sclavie, implicarea 

reprezentanţilor forurilor legislative la nivel regional în contracararea acestor 

adevărate plăgi sociale capătă un caracter mandatoriu.” 

Angel TÎLVĂR 
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V. IMPLICAREA INSTITUȚIILOR ROMÂNEȘTI ÎN COMBATEREA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

V.1. Aspecte preliminare 

În realizarea atribuţiilor care i-au fost stabilite, Grupul pentru combaterea traficului de 

persoane al Parlamentului României gestionează din multiple perspective informaţiile privind 

fenomenul traficului de persoane în România: pe de o parte, Grupul organizează schimbul de 

informaţii (solicitând şi primind, în cadrul controlului parlamentar, informaţii de la instituţii 

şi autorităţi publice), iar pe de altă parte, pune la dispoziţia parlamentarilor interesaţi 

informaţiile primite, care pot fundamenta iniţiativele şi deciziile în materie. 

În cursul anului 2017, Grupul pentru combaterea traficului de persoane a obținut informaţii 

privind fenomenul traficului de persoane, informaţii care vizează activităţile desfăşurate de 

instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu. 

Repartizarea responsabilităţilor în ansamblul sistemului instituţional de luptă împotriva 

traficului de persoane se poate clasifica după cum urmează:  

- combatere: DCCO şi DIICOT; 

- sancţionare: Ministerul Justiţiei / instanţe de judecată; 

- monitorizare, prevenire şi referire: ANITP; 

- asistenţă: ANPDCA (prin DGASPC) şi ONG-uri. 

În partea a V-a, raportul prezintă informaţii privind situaţia traficului de persoane în cursul 

anului 2017, după cum urmează:  

- secţiunea a doua prezintă analiza statistică a situaţiei victimelor traficului de persoane 

identificate în cursul anului 2017 în România, analiză realizată de ANITP; 

- secţiunea a treia expune statutul DCCO din cadrul IGPR şi oferă informaţii cu privire 

la activități recente relevante ale acestei structuri;  

- secţiunea a patra prezintă informaţii statistice asupra activităţii DIICOT în cursul 

anului 2017 în aceeaşi materie; 

- secţiunea a cincea trece în revistă activitatea MMJS, prin ANPDCA, în domeniul 

protecției și promovării drepturilor copilului; 

- secţiunea a șasea descrie contribuţia MAE la realizarea obiectivelor specifice din 

Planul naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale 

împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016;  

- secțiunea a șaptea prezintă acțiunile MJ în urmărirea penală a traficanților de 

persoane. 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

V.2. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP)6 

 

Aspecte generale ale funcționării ANITP 

• Locul și rolul ANITP 

ANITP este organizată și funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, la 

nivel de direcție, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit HG 460/2011 privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. 

 

• Obiectivele ANITP 

Obiectiv general 1: Dezvoltarea capacității instituționale de cunoaștere a fenomenului 

traficului de persoane și de sprijinire a victimelor acestuia 

Obiective specifice: 

- Eficientizarea demersului de evaluare a problematicii traficului de parsoane la nivel 

național; 

- Asigurarea sustenabilității activității relaționate referirii transnaționale a victimelor 

traficului de persoane, cetățeni români, identificate în străinătate. 

Obiectiv general 2: Consolidarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane prin 

dezvoltarea procesului de cooperare cu actorii relevanți 

Obiective specifice: 

- Creșterea nivelului de informare a populației cu privire la riscurile și implicațiile 

traficului de persoane; 

- Dezvoltarea cooperării cu actorii implicați în lupta împotriva traficului de persoane. 

Obiectiv general 3: Consolidarea componentei de relații internaționale în activitatea ANITP 

Obiectivele specifice vizează dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională cu 

instituții similare din străinătate, organizații și organisme UE / internaționale. 

 

Obiectiv general 4: Asigurarea bunei funcționări a ANITP 

Obiectivele specifice vizează îmbunătățirea capacității agenției în domeniile financiar, 

resurse umane, logistică și achiziții. 

 

Analiza statistică a situaţiei victimelor traficului de persoane identificate în 2017 în 

România 

În acord cu Sistemul integrat de monitorizare și evaluare a victimelor traficului de persoane 

(SIMEV - o bază complexă de date, administrată de ANITP, care permite specialiștilor să 

monitorizeze și evalueze fenomenul traficului de persoane, din perspectiva victimologică), 

România păstrează, în anul 2017, profilul de ţară de origine pentru victimele traficului de 

persoane. În același timp, traficul intern rămâne preponderent, o proporţie semnificativă din 

victime, cu precădere minore, fiind exploatate în anul 2017, pe teritoriul României (401). 

 

                                                           
6 Această secţiune preia informații oferite Grupului de ANITP. 
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În perioada de referință, traficul de persoane a cunoscut o dinamică ale cărei principale 

caracteristici nu schimbă fundamental situaţia anilor precedenţi. În linii generale, tiparele 

infracţionale şi profilul sociodemografic al traficanţilor rămân aproape neschimbate faţă de 

anii anteriori. 

Datele statistice sugerează o dinamică ce păstrează România printre ţările europene care 

reuşeşte investigarea/cercetarea unui număr mare de persoane implicate în traficare. De 

asemenea, populaţia victimelor identificate anual păstrează, în general, aceleaşi caracteristici, 

atât din perspectivă sociodemografică, cât şi ca dimensiune de ansamblu. 

Analiza datelor, la nivel național, permite profilarea caracteristicilor principale ale victimelor 

traficului de persoane, identificate în anul 2017. Prin urmare, în termeni statistici, anul 2017 a 

cunoscut o scădere cu 12 % a populației victimelor, de la 756 victime, identificate în 2016, la 

662, în anul 2017. La fel ca în anii anteriori, persoanele de cetățenie română sunt majoritare, 

fiind identificată o singură persoană cu altă cetățenie decât cea română. 

Precum în anul precedent, în cazul traficului transfrontalier, primele cinci țări de destinație, 

pentru exploatarea victimelor sunt, într-o ordine diferită față de anul 2016, Italia, Franţa, 

Germania, Spania, Marea Britanie. 

 

1) Caracteristici generale - profilul victimei traficului de persoane din România 

 

• Vulnerabilitatea persoanelor de gen feminin, în mod special a minorelor, este 

reflectată prin ponderi ridicate în totalul victimelor identificate. 

• Majoritatea victimelor sunt adulte (62 %) conform statisticilor din 2016, dar se 

constată o creştere a numărului de victime minori în anul 2017 (51,4 %). 

• Cele mai multe victime au carenţe socioeducative, pe lângă educaţia formală scăzută, 

lipsa educaţiei informale şi a resurselor materiale şi financiare pentru normarea 

nevoilor individuale ajung să fie determinanţi în selecţia traficanţilor. 

• Nivel de educaţie scăzut - aproximativ 50 % dintre victime au cel mult studii 

gimnaziale. 

• Modalitatea de exploatare prin obligarea la oferirea de servicii sexuale păstrează cea 

mai ridicată frecvenţă. 

 

În graficul evoluției multianuale a mărimii populației de victime identificate, în perioada 

2007-2017, se observă că tendința generală este una descendentă, cu două excepții, 

înregistrate în anii 2009 și 2014. 

Populația feminină, atât cea majoră cât și cea minoră, are o pondere crescută în totalul 

victimelor identificate, ajungând în anul de referință la 76,4 %, după cum traficul, în scopul 

exploatării sexuale, are o pondere de aproximativ 68,8 % din total. 
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Dinamica anuală a populației victimelor, în perioada 2007-2017 

 

2) Vârstă şi gen 

Și în anul 2017, populația victimelor identificate are o structură de gen în care femeile și 

fetele rămân majoritare, cu o proporție de 76,4 % din totalul victimelor înregistrate. 

 

 

 

Distribuția victimelor pe criteriile gen și vârstă 
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3) Educaţia și mediul de locuire 

Nivelul de educație scăzut și foarte scăzut în rândul victimelor identificate rămâne constant, 

88 % dintre acestea având cel mult studii gimnaziale finalizate la intrarea în trafic, în timp ce 

ponderea victimelor fără educație ajunge la 8 % din total (față de 9 % în 2016). În acest 

context, nu este întâmplător faptul că foarte multe victime au consimțit ofertelor sau 

promisunilor din sfera practicării prostituției sau cerșetoriei, însă odată ajunse la destinație, 

condițiile agreate s-au schimbat, îmbrăcând forma exploatării forțate. Nu putem să nu 

remarcăm, așadar, faptul că educația primită de victime condiționează negativ aderența 

acestora la ofertele primite din partea traficanților. 

 

 

 

Nivelul de educație în rândul victimelor identificate în 2017 

 

 

4) Provenienţă 

Criteriul mediului de proveniență indică același echilibru relativ (ca cel înregistrat în anii 

anteriori), între totalitatea victimelor care domiciliază în mediul rural (51,3 %) și a celor care 

domiciliază în localități din mediu urban (46,9 %), în timp ce victimele care, la momentul 

recrutării, aveau domiciliul în capitală înregistrează 1,8 % din total. 

Ierarhia principalelor județe de proveniență nu s-a schimbat în mod semnificativ. Clasamentul 

primelor 6 județe de proveniență a victimelor identificate în anul de referință arată că Dolj, 

Iași, Sibiu, Galați, Prahova și Neamț au înregistrat o valoare cumulată de 45,2 % din totalul 

victimelor identificate. 

În mod particular, se observă o activitate ridicată în județul Sibiu, în anul 2017 fiind 

înregistrate 57 de victime provenite din acest județ, comparativ cu 6 victime în 2016, dar și o 



 

18 
 

scădere importantă a numărului de victime, înregistrată la nivelul județului Bacău - de la 41, 

în 2016, la 17 victime, în 2017. 

 

Conform datelor deţinute de ANITP, se observă că judeţele din zona de centru a ţării, 

Moldova şi judeţele de graniţă au reprezentat principalele surse ale traficului de persoane. 

 

 

Județe de proveniență pentru victimele identificate în 2017 

 

5) Recrutarea și relația cu recrutorul 

Grupările criminale își menţin mobilitatea şi flexibilitatea și tind să acţioneze concomitent în 

mai multe ţări, în special acolo unde există o cerere crescută pe piaţa serviciilor sexuale, dar 

şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile practicării cerşetoriei, de către 

minori.  

Se observă, de asemenea, orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a 

victimelor, în plan intern, fiind preferate tot victimele minore, ușor de recrutat și exploatat. În 

acest context, tiparele de recrutare a viitoarelor victime ale traficului de persoane speculează 

întreg contextul de viață al românilor care devin victime, fie că se află deja în țara de 

destinație a exploatării, fie că sunt încă în țară. 

Tipul relației existente între victimă și traficant sau recrutor nu se schimbă semnificativ, 

distribuția victimelor în funcție de arhitectura acestor relații indicând un număr crescut al 

persoanelor care aleg să aibă încredere în promisiunile celor din proximitatea socială (după 

cum se poate observa, în figura de mai jos, 45 % dintre victime sunt recrutate de către 

prieteni sau cunoștințe). Această reacție este una normală din punct de vedere sociologic, 

viitoarele victime evaluând în mod subiectiv legitimitatea ofertelor recrutorilor, printr-un 

transfer al încrederii, în funcție de natura relațiilor interpersonale existente între cei doi. 
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Relația victimei cu recrutorul 

 

6) Condiţii și promisiuni în momentul recrutării  

După cum se poate observa din figura de mai jos, multe victime au consimțit ofertelor sau 

promisiunilor din sfera practicării prostituției sau cerșetoriei, însă odată ajunse la destinație, 

condițiile agreate s-au schimbat, îmbrăcând forma exploatării forțate. Promisiunile cu locuri 

de muncă în străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și forme de abordare a 

viitoarelor victime. 

 

 

Condiții de recrutare în rândul victimelor 
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7) Moduri de exploatare şi destinaţia exploatării 

Exploatarea sexuală rămâne cea mai întâlnită formă de exploatare, în rândul victimelor 

identificate în anul 2017, înregistrând o pondere de 69 %. Preponderența exploatării sexuale 

este întâlnită în rândul victimelor identificate, indiferent de destinația exploatării, internă sau 

transnațională. Graficul de mai jos redă succint formele de exploatare observate în 2017, în 

rândul victimelor identificate. Pentru anul de referință, se observă o creștere a numărului 

victimelor exploatate prin obligarea la comiterea de furturi, de la 4 victime, în 2016, la 43, în 

2017. 

 

 

 

Forme de exploatare în rândul victimelor identificate în 2017 

 

Traficul intern rămâne preponderent, o proporţie semnificativă din victime, cu precădere 

minore, fiind exploatate în anul 2017 pe teritoriul României. 

În ceea ce privește traficul de persoane în cazurile în care exploatarea a avut loc în afara 

granițelor țării, graficul de mai jos prezintă ierarhia primelor 10 țări de destinație, în cazul 

victimelor identificate în 2017, în ordinea frecvenței înregistrate. 

Se poate constata, în acest caz, faptul că țările de destinație, unde au fost exploatate cele mai 

multe dintre victime, în anul 2017, sunt acele țări în care și comunitățile de români sunt mai 

numeroase (Italia, Franța, Germania, Spania și Marea Britanie, primele cinci din clasamentul 

prezentat mai jos): 
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Principalele țări de destinație a exploatării victimelor identificate în anul 2017 

 

8) Diverse forme de exploatare 

Turismul sexual 

Turismul sexual nu constituie un fenomen în România. Sunt foarte rare cazurile persoanelor 

care practică turism în scopul întreţinerii de relaţii sexuale cu copii, iar când sunt identificate, 

se întocmesc dosare penale privind infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale a 

minorilor şi pornografie infantilă. 

 

9) Profilul generic al victimelor 

În perioada de referință, profilul generic al victimelor traficului de persoane, identificate, se 

prezintă astfel: 

➢ Gen:   506 feminin (76,4 %) 

156 masculin (23,6 %) 

➢ Pe categorii de vârstă:  

▪ minori: 340 (51,4 %) din care 

82 masculin (12,39 %) 

258 feminin (38,97 %) 

▪ adulti: 322 (48,6 %) din care 

74 masculin (11,18 %) 

248 feminin (37,46 %) 

➢ Cetăţenie:  661 cetățeni români (1 victimă cu dublă cetățenie română/turcă) 

1 - cetățean străin (Portugalia) 
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V.3. Activitatea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate (DCCO)7 

 

Statutul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane în cadrul Direcţiei de 

Combatere a Criminalităţii Organizate 

 

În ansamblul sistemului instituțional de luptă împotriva traficului de persoane, Poliția 

Română are un rol esențial în sfera aplicării legii, respectiv organele de cercetare ale poliței 

judiciare au rolul de a efectua, potrivit competențelor, activități de urmărire penală în vederea 

strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea persoanelor 

care au săvârșit infracțiuni și la stabilirea răspunderii penale a acestora, alături de ceilalți 

parteneri ai sistemului judiciar. 

În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, activitatea de combatere a traficului de 

persoane este desfăşurată de către Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin 

structuri specializate de combatere a traficului de persoane. Astfel, la nivel central în cadrul 

DCCO este constituit Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, iar la nivel teritorial, 

în cadrul celor 15 Brigăzi de Combatere a Criminalităţii Organizate, funcţionează 15 Servicii 

de Combatere a Traficului de Persoane şi 27 de compartimente în cadrul Serviciilor de 

Combatere a Criminalităţii Organizate. 

În cadrul acestor structuri de combatere a traficului de persoane îşi desfăşoară activitatea 

lucrători de poliţie judiciară specializaţi în acest domeniu de activitate. 

Având în vedere caracterul complex şi preponderent transfrontalier al traficului de fiinţe 

umane, DCCO, alături de structurile corespondente din teritoriu şi în colaborare cu instituţiile 

antitrafic ale statului şi cu organismele internaţionale, s-a implicat şi se implică activ în lupta 

împotriva traficului de persoane, urmărind atingerea scopului definit de reducere a 

dimensiunilor fenomenului traficului de persoane şi de înlăturare a efectelor negative asupra 

membrilor societăţii. 

 

Locul traficului de persoane în clasamentul infracțiunilor cercetate de DCCO, din 

punctul de vedere al pericolului social 

 

Traficul de fiinţe umane este una dintre cele mai profitabile activităţi de criminalitate 

organizată. Este o infracţiune gravă, contra persoanei, dar şi un abuz faţă de drepturile 

omului, de multe ori săvârşit împotriva unora dintre cei mai vulnerabili indivizi, precum ar fi 

minorii. 

Nu se poate realiza un clasament al infracțiunilor din sfera criminalității organizate, toate 

acestea având un grad de pericol social ridicat prin prisma valorilor atinse, a modului de 

comitere etc. și în acest context este dificil de cuantificat gradul de pericol social pe care îl 

reprezintă traficul de persoane. Totuşi, drept consecință a caracteristicilor de criminalitate 

                                                           
7 Secţiunea de faţă preia informaţii puse la dispoziţie de DCCO la solicitarea Grupului pentru combaterea 

traficului de persoane al Parlamentului României. 
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organizată, a implicaţiilor volitiv-emoţionale pe care le experimentează victimele, a 

profiturilor enorme obţinute (comparabile cu cele obţinute din traficul de droguri şi traficul  

 

 

 

de armament), traficul de persoane se situează în primele locuri ale unui clasament al 

infracţiunilor grave, din punctul de vedere al pericolului social. 

 

Evaluarea gradului de îndeplinire a sarcinilor DCCO din Planul de acțiune pentru 

aplicarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-

2016 

 

În vederea implementării strategiei naţionale 2012-2016, au fost elaborate două planuri de 

acţiune pe termen mediu, unul aferent perioadei 2012-2014 şi altul aferent perioadei 2015-

2016, prin care au fost stabilite activităţi concrete, instituţii responsabile şi termene de 

realizare. 

Monitorizarea strategiei naţionale a reprezentat un demers realizat de Agenţia Naţională 

împotriva Traficului de Persoane, în conformitate cu principalele atribuţii stabilite prin HG 

nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANITP8 şi cu procedurile de monitorizare şi 

evaluare prevăzute prin strategie. 

În ceea ce priveşte direcţia de acţiune a combaterii traficului de persoane, unde s-au regăsit și 

activitățile din sarcina DCCO, obiectivul general propus a fost acela al îmbunătăţirii 

capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane, cu precădere a 

cazurilor de trafic de minori, precum şi urmărirea profitului infracţional de către organele de 

urmărire penală, obiectiv considerat îndeplinit. În scopul realizării acestui obiectiv general, au 

fost stabilite mai multe obiective specifice şi activităţi concrete, instituţii responsabile şi 

termene de realizare. 

Dincolo de analizarea reuşitelor şi punctelor slabe ale autorităţilor române în ceea ce priveşte 

punerea în aplicare a acestui document de politică publică pe parcursul celor 5 ani, trebuie 

remarcată manifestarea traficului de persoane sub forma unui fenomen social şi infracţional 

cu un puternic caracter internaţional, în interiorul unei ecuaţii de tip cerere-ofertă, a cărui 

abordare trebuie să se realizeze dintr-o perspectivă în care eforturile României trebuie dublate 

şi de cele ale ţărilor de destinaţie într-o încercare conjugată de limitare a efectelor acestui 

fenomen. 

Această menţiune apare ca necesară în contextul în care, în ultimii ani, România a fost, în 

principal, o ţară de origine pentru victimele traficului de persoane, într-o condiţie de 

vulnerabilitate crescută a unor segmente de populaţie în căutare de oportunităţi mai bune de 

viață. În aceeaşi măsură, ţările europene au continuat să păstreze statutul de ţări de destinaţie 

pentru cetăţeni români atraşi în situaţii de trafic şi exploatare. Cererea venită din partea 

consumatorilor de servicii sexuale, a angajatorilor care au căutat forţă de muncă ieftină şi 

„contractualizată” în afara sau la limita condiţiilor legale, au încurajat alimentarea „pieţei” 

din unele ţări europene cu victime sigure, vulnerabilizate de condiţii de viaţă rudimentare ori 

de atitudini şi prejudecăţi care i-au pus pe oameni în situaţii extrem de riscante, implicate în 

variate conjuncturi de trafic şi exploatare a competenţelor şi aptitudinilor lor, mai mult sau  

                                                           
8 M.Of., nr. 331/12 mai 2011, modificată ulterior. 
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mai puţin calificate (exploatare prin muncă forţată, oferirea de servicii sexuale, cerşetorie, 

obligarea la comiterea furturilor, exploatare prin furtul identităţii9 etc.). 

În cadrul MAI, lupta împotriva traficului de persoane este prioritară, activitatea de combatere 

a acestui gen de infracţiuni fiind desfăşurată de către DCCO, iar cea de prevenire şi 

monitorizare şi evaluare a fenomenului traficului de persoane de către ANITP, în vederea 

unei abordări unitare a problematicii în domeniu. 

Astfel, ANITP a reuşit să fie puntea de legătură între victima traficului de persoane şi 

organele de aplicare a legii, precum şi între acestea şi instituţiile publice şi ONG-urile din ţară 

care oferă servicii de asistenţă în acest domeniu având atribuţia legală de a monitoriza 

activităţile de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane, nu de a acorda asistenţă 

acestora. 

Mulțumită intercolerării celor două structuri şi a eforturilor depuse în cunoaşterea aspectelor 

cantitative ale fenomenului traficului de persoane, stocarea şi identificarea datelor credibile, 

punctuale şi unitare ale acestui fenomen, traficul de persoane în România şi-a menţinut 

tendința descendentă din punct de vedere statistic. 

Datorită cooperării, a activității ferme şi continue a instituțiilor judiciare s-a reușit menținerea 

la un nivel ridicat a condamnărilor definitive pentru infracțiunile din domeniul de 

competență, astfel că în anul 2017 au fost condamnate definitiv un număr de 222 de persoane 

pentru trafic de persoane și trafic de minori. 

 

 

 

                                                           
9 Începând cu anul 2013, 30 de cetățeni români au fost recrutaţi și duși în Danemarca, cu promisiunea unui loc 

de muncă. Odată ajunși în Danemarca, acelora li s-a utilizat identitatea reală pentru fraudarea sistemului danez 

de impozite și taxe, a unor bănci, instituții de credit și unități comerciale daneze. Cazul a fost cunoscut sub 

denumirea de „Cuibul de viespi”. 
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Un progres semnificativ a fost înregistrat în activitatea de cooperare internațională în cazul 

investigațiilor cu caracter transfrontalier. Activităţile de cooperare internă şi internaţională cu  

 

partenerii antitrafic s-au desfăşurat atât în plan operativ, cât şi cel al proiectelor şi al 

reprezentării cunoștințelor și experienței acumulate în domeniul luptei împotriva traficului de 

persoane. 

Ca urmare a parteneriatului cu autoritățile interne și externe antitrafic, în anul 2017 Poliţia 

Română a derulat activități privind punerea în practică a unor proiecte centrate pe combaterea 

traficului de persoane. În cursul anului 2017 au fost desfășurate două conferințe naționale în 

domeniul traficului de persoane, au fost achiziționate 100 de autoturisme și au fost efectuate 

și alte achiziții logistice importante. 

 

Metode de identificare a traficanților și a victimelor 

Identificatea traficanţilor şi a victimelor se face prin activităţi specifice, respectiv prin 

culegerea de informaţii şi prin desfăşurarea de investigaţii. 

Investigaţia reactivă este condusă de victimă și se bazează pe declaraţia acesteia şi mărturia 

directă în proces. 

Investigaţia proactivă se bazează pe informaţiile produse, adică investigarea, arestarea şi 

inculparea cu succes a traficanţilor, fără a trebui să se recurgă (pe deplin) la mărturia 

victimelor. 

În documentarea cauzelor de trafic de persoane, în vederea identificării traficanților, lucrătorii 

de poliție folosesc toate tehnicile speciale de investigare a combaterii criminalității 

organizate, propuse de procuror și autorizate de judecător, în unele cazuri pentru a fi folosite 

ca mijloc de probă. 

De asemenea, în vederea identificării tuturor membrilor grupărilor ce acționează pe teritoriul 

altor state, este esențială cooperarea internațională. 

 

Procesul de identificare a victimelor se bazează pe o abordare instituţională care implică 

diferiţi actori: 

- poliţia română, 

- poliţia de frontieră, 

- funcţionarii vamali, 

- inspectorii de muncă, 

-instituţii de sprijin, neguvernamentale şi guvernamentale etc. 

 

Modalități de identificare: 

• de către o victimă care s-a eliberat şi care a cerut asistenţă din partea organelor de 

aplicare a legii; 

• de către o victimă care a fost descoperită sau identificată de către lucrătorii de aplicare 

a legii în timpul unui exerciţiu de monitorizare care nu are legatură cu traficul sau al 

unei intervenţii, anchete sau razii; 

• de către o victimă care a fost eliberată sau identificată de către ofiţerii de aplicare a 

legii în timpul unei investigaţii specifice proactive antitrafic; 

• ca rezultat al unei investigaţii reactive, iniţiate printr-o plângere facută de o rudă a 

victimei; 
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• de către o victimă care se află în atenţia ofiţerilor de aplicare a legii printr-o „parte 

terţă”, instituţie sau persoană fizică, precum ar fi o altă victimă traficată sau colegi de  

 

muncă; o altă instituţie de aplicare a legii sau structură de informaţii; un departament 

de serviciu social; 

• de la o organizaţie internaţională - ONG angajată în asistarea victimelor cazate în 

adăposturi sau în altă parte. 

În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că, prin Ordinul comun nr. 335/200710, România 

beneficiază de un Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de 

persoane (MNIR). 

Activităţile privind identificarea victimelor au ca referinţă responsabilităţile ce decurg din 

prevederile MNIR: 

• modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane, dintr-o dublă 

perspectivă: legală (definiţia traficului de persoane – identificarea formală) şi 

victimologică (circumstanţele, particularităţile fiecărui caz în parte şi consecinţele 

abuzurilor suferite ca urmare a traficului de persoane, oferă indicii pentru 

identificarea informală) 

Cea mai eficientă formă de identificare a victimei o reprezintă intervievarea detaliată a 

persoanei presupusă a fi victima traficului de persoane. 

• indicatori pentru identificarea victimelor traficului de persoane 

Identificarea presupune stabilirea unui prim contact cu persoana presupusă a fi victimă a 

traficului, analiza indicatorilor care pot ajuta instituţia/organizaţia care a venit în contact cu 

aceasta să determine existenţa unei posibile situaţii de trafic de persoane şi realizarea doar de 

către personalul specializat a unui prim interviu, care poate să stabilească prezenţa 

elementelor traficului de persoane. 

•  principii şi modalităţi de intervievare a victimelor traficului de persoane 

Interviul destinat identificării elementelor traficului de persoane sau planificării asistenţei este 

realizat numai de către personalul specializat sau de către reprezentanţii instituţiilor şi/sau 

organizaţiilor cu responsabilităţi directe în domeniul combaterii traficului de persoane şi al 

asistenţei victimelor. În măsura în care informaţiile obţinute în urma interviului servesc 

îndeplinirii şi a altor atribuţii de către alte instituţii/organizaţii partenere, se va realiza 

schimbul/transferul de informaţii, astfel încât să se evite intervievarea repetată a victimei, 

atunci când se va solicita furnizarea de categorii similare de date. 

 

                                                           
10 M.Of., nr. 849/17 decembrie 2008. 
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V.4. Activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism (DIICOT)11 

 

 

Considerații generale 

Modificările legislative din luna noiembrie 201612, generate de intrarea în vigoare a OUG nr. 

78/2016, precum și cele organizatorice derivate din intrarea în vigoare a noului regulament de 

organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism13 au constituit noul cadru normativ special în temeiul căruia s-a 

desfășurat pe parcursul anului 2017 activitatea DIICOT, serviciul de prevenire şi combatere a 

criminalităţii organizate din cadrul structurii centrale care investighează infracţiunile de trafic 

de persoane. 

În 2017, activitatea de combatere a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de migranţi a 

reprezentat principala componentă a activităţilor derulate de către procurorii specializaţi din 

cadrul Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate din cadrul structurii 

centrale, dar şi a celorlalţi procurori din cadrul unităţilor teritoriale. 

Funcția de reprezentare, față de anii precedenți, în cursul anului 2017, a fost mai consistentă, 

fiind efectuate 186 de deplasări externe la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni, 

seminare și conferințe internaționale, organizate de UNODC, OSCE, TAIEX, EJTN, 

Consiliul Europei, Institutul Național al Magistraturii etc., în calitate de participanți sau 

experți, în domeniul cooperării judiciare internaționale, combaterii criminalității informatice, 

traficului de persoane şi migranţi, traficului de droguri şi terorismului. 

 

Tendinţe privind traficul de persoane 

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurori, nu s-au înregistrat 

schimbări semnificative față de anul precedent referitor la structura, modul de organizare, 

scopul urmărit sau arealul de acțiune infracțională în ceea ce privește grupurile de 

criminalitate organizată la nivelul anului 2017. 

Urmărirea penală efectuată în cauzele soluționate a relevat activitatea unor grupuri strict 

orientate către teritoriul național, iar pe de altă parte activitatea grupurilor orientate 

transnațional, cel mai adesea către statele din cadrul Uniunii Europene. 

                                                           
11 Informaţiile din această secţiune sunt preluate din raportul anual pentru 2017 al DIICOT, publicat la 30 

ianuarie 2018, disponibil la adresa: 

http://www.diicot.ro/images/documents/rapoarte_activitate/raport.2017.pdf.  
12 OUG nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative (M.Of., nr. 938/22 noiembrie 2016). 
13 Ordinul ministrului justiției nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016 (M.Of., nr. 1060/29 decembrie 2016) 

prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism, Ordinele procurorului șef direcție nr. 413/2016, nr. 414/2016 și nr. 

416/2016. 

http://www.diicot.ro/images/documents/rapoarte_activitate/raport.2017.pdf
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O pondere semnificativă în cadrul grupuri de criminalitate organizată o reprezintă, în 

continuare, grupurile specializate în traficul de persoane și traficul de minori, în special în  

 

scopul exploatării sexuale, mai rar prin muncă forțată, cu țări de destinație în vestul Europei. 

Acest tip de infracțiuni este în continuare bazat pe mirajul unei vieți mai bune în afara 

granițelor României, fiind folosită atât metoda „lover boy”, cât și metode clasice de recrutare, 

în care victimele acceptă cu ușurință ofertele dubioase și riscante de lucru în diferite sectoare, 

ajungând apoi ca, prin diverse metode și forme de control, să fie obligate să muncească, să se 

prostitueze sau să cerșească în folosul traficanților. 

România a rămas în continuare o ţară sursă a traficului de fiinţe umane. Victimele traficului 

de persoane sunt racolate în continuare din rândul celor care au condiţii precare de viaţă, 

provin din familii dezorganizate sau monoparentale, au nivel scăzut de educaţie, nu au acces 

la informaţii, au atitudini şi judecăţi naive, sau doresc să scape dintr-un mediu abuziv sau 

neglijent. 

Referitor la tendinţele traficului de persoane au rezultat următoarele: 

- menţinerea caracteristicii structurale neregulate a grupurilor infracţionale prin aceea că o 

mare parte sunt constituite pe baza legăturilor de familie, rudenie sau etnie, astfel că fiecare 

etapă a traficului poate fi gestionată de oricare dintre aceştia; 

- profiturile activităţilor infracţionale rămân concentrate în posesia unui grup restrâns de 

persoane/familii/rude; 

- produsul infracțional rămas în mâinile grupărilor conferă putere economică, dar și un 

anumit prestigiu și o influență majoră asupra percepției publice, încrederea în justiție și 

autoritățile judiciare având de suferit, ceea ce sporește cu atât mai mult amenințarea pe care o 

reprezintă aceste organizații pentru societate în general; 

- toate grupurile criminale organizate prezintă o caracteristică generală comună, principalul 

motor al acestora nefiind „liderul” care concepe și inițiază infracțiunile, ci banii – mai exact, 

produsul infracțional obținut din acestea, care poate conduce la resuscitarea oricărei rețele 

destructurate la un moment dat de către organele judiciare; 

- veniturile obţinute de către traficanţi din activitatea infracţională au fost investite în bunuri 

imobile (terenuri, case, apartamente etc.), bunuri mobile (maşini de lux, bijuterii din aur, 

haine de lux, aparatură electronică etc.), înfiinţarea de societăţi comerciale, dar nu în ultimul 

rând şi în abordarea unui trai extravagant; 

- în ceea ce priveşte modalitatea exploatării prin muncă din perspectiva traficului de fiinţe 

umane, victimele sunt recrutate din mediul rural în general, pe fondul precar al resurselor 

financiare şi materiale ale anumitor categorii de persoane; 

- întărirea preocupării traficanţilor pentru specializare şi dotare tehnică, comunicarea între 

aceştia într-o măsură mai redusă prin intermediul reţelelor GSM şi utilizarea în mod frecvent 

a mijloacelor de transmisie a datelor prin internet – în speță prin rețele de socializare. 

 

Date statistice privind activitatea DIICOT în anul 2017 

 

În cursul anului 2017, din cele 1 766 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic 

de persoane, din care 738 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un 

număr de 532 cauze față de 552 cauze în 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,62 %. 
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Dintre aceste au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 132 față de 136 cauze (scădere cu 2,94 %), cu 451 inculpați trimiși în judecată, față 

de 352 inculpați în 2016 (creștere cu 28,12 %), din care 249 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată, față de 208 arestați preventiv în 2016 (creștere cu 19,71 %). 

Din totalul de dosare rămase în lucru, ponderea cauzelor rămase nesoluționate în 2017, în 

ceea ce privește traficul de persoane, este de 8 %. 

 

 

 

 

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2017 a fost de 609, față de 483 în 2016 

(creștere cu 26,08 %), dintre care 225 minori, față de anul 2016 când au fost identificate 245 

victime minori (scădere cu 8,16 %). 

 

Traficul de migranţi în 2017 

 

Traficul de migranţi continuă să reprezinte o ameninţare importantă la adresa statelor 

dezvoltate, riscurile asociate acestui fenomen negativ fiind de natură economică (evaziune 

fiscală, spălare de bani, contrabandă), socială (falsificări de documente) şi, nu mai puţin 

important, de securitate.  

Întrucât România se află pe ruta migraţionistă nord-balcanică şi în sudul principalei rute de 

imigrare estice, se constată o creştere a fenomenului migraţiei ilegale. 

Fenomenul migraţiei ilegale are două componente esenţiale şi anume: 

- intrarea ilegală în România; 

- părăsirea ţării în mod fraudulos. 
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În ceea ce priveşte componenta de intrare ilegală în România, aceasta vizează activităţi ale 

grupărilor infracţionale organizate în scopul comiterii infracțiunii de trafic de migranți, care  

 

racolează, transportă, cazează cetăţeni străini, cu preponderenţă din ţările cu potenţial 

migrator şi terorist, cetăţeni străini dornici să ajungă ilegal în statele Uniunii Europene. 

Membrii acestor grupuri infracționale organizate sprijină activitatea ilegală, sub forme 

diferite de participație penală, prin modalități alternative de îndrumare, călăuzire, 

transportare, transferare a migranților, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a 

României și în vederea obținerii direct sau indirect de foloase patrimoniale. 

Cu privire la cea de-a doua componentă, cea de ieşire ilegală din ţară, aceasta vizează 

scoaterea frauduloasă a migranţilor, activitate ce se desfăşoară cu preponderenţă în zona 

vestică a României, întrucât migranţii doresc să ajungă cu precădere în state din spaţiul 

Schengen. 

Modurile de operare utilizate în acest scop de traficanţi sunt, în principal, aceleaşi cu cele 

utilizate pentru intrarea în ţară, respectiv ascunderea transfugilor în mijloace de transport, 

călăuzirea migranţilor pentru traversarea ilegală a zonelor verzi circumscrise frontierei de 

stat, utilizarea documentelor de identitate falsificate sau contrafăcute etc. 

Astfel, frontiera cu Ungaria este cea mai vizată frontieră de către grupările infracţionale ce 

desfăşoară activităţi circumscrise traficului de migranţi, aceasta deoarece Ungaria deţine 

statutul de membru Schengen şi, implicit de pe teritoriul maghiar, transfugii se pot deplasa 

liber către ţările de destinaţie. 

Metodele utilizate în cadrul unui singur mod de operare sunt însă extrem de variate; în cazul 

mijloacelor de transport transfugii sunt disimulaţi în TIR-uri, autocare, autoutilitare, 

portbagajul autoturismelor, podurile trenurilor, garniturile trenurilor de marfă de orice natură 

etc. Într-un singur caz pot fi utilizate de traficanţi până la 4 moduri diferite de operare şi, în 

egală măsură, sunt fraudate succesiv mai multe sectoare de frontieră. 

Un exemplu de intrare și tranzitare ilegală a României și părăsirea sa în scop fraudulos, cu 

destinația Europa de Vest, este cazul a doi cetățeni, unul pakistanez și unul român, în calitate 

de lideri, care au iniţiat şi constituit pe teritoriul României începând cu luna martie 2017 și 

până la sfârșitul lunii iunie 2017, împreună cu un alt cetățean român, în calitate de membru 

executant, un grup infracţional organizat sprijinit pe teritoriul României de cel puțin 15 alte 

persoane (cetățeni români). 

Grupul infracțional organizat a îndrumat, transportat, transferat şi adăpostit pe raza judeţelor 

Timiş şi Arad un număr de cel puţin 111 persoane – cetăţeni străini (în marea lor majoritate, 

intraţi anterior ilegal pe teritoriul României, cu solicitări de azil), în scopul trecerii 

frauduloase a frontierei de stat a României şi în scopul de a obține foloase patrimoniale. La 

punctul de frontieră Nădlac II, s-a prezentat conducătorul auto al unui ansamblu auto format 

din cap tractor şi remorcă care a prezentat documente de transport în vederea trecerii 

frontierei de stat a României. Cu ocazia controlului efectuat în interiorul tir-ului de către 

poliţia de frontieră, s-a identificat că marfa indicată în documentele de transport era 

inexistentă, însă în interiorul tir-ului se aflau un număr de 111 cetăţeni străini, adulţi şi minori 

(diverse naţionalităţi, printre care irakieni, sirieni, afgani, indieni şi pakistanezi). 

Din cercetări a rezultat că membrii grupului au acționat coordonat pentru transportul 

migranților pe ruta Bulgaria/Serbia/Cipru – România – Ungaria – Austria – Germania/ 

Italia/Slovenia. 
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Având în vedere amploarea acestui fenomen, cooperarea interinstituţională şi internaţională 

are o importanţă deosebită. 

Pentru destructurarea grupului infracțional organizat s-a constituit o echipă comună de 

anchetă între autoritățile judiciare din România, Austria și Slovenia. Activitățile au fost 

coordonate în cadrul unui centru de comandă realizat la nivelul Eurojust, iar echipa a 

beneficiat de sprijin logistic și finanțare din partea Eurojust. 

Activitățile investigative au beneficiat de sprijinul Europol și s-au desfășurat cu sprijinul 

Direcției Operațiuni Speciale, precum și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și 

al Direcției Generale Anticorupție. 

În anul 2017, din cele 168 cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care 

95 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționat 28 cauze, același număr 

de cauze ca în 2016. Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de 

recunoaștere a vinovăției 8 cauze, față de 3 cauze în 2016 (creștere cu 166,67 %), cu 53 

inculpați trimiși în judecată, față de 15 inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere de 

253,33 %), dintre care 34 inculpați arestați preventiv, față de 13 inculpați arestați preventiv în 

anul 2016 (creștere cu 161,54 %). 
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V.5. Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) 

 

V.5.1. Activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție (ANPCDA)14 

 

Constituită în baza prevederilor HG nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie15, ANPDCA 

funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 

juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. 

În calitatea sa de autoritate centrală în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 

ANPDCA asigură monitorizarea respectării principiilor şi drepturilor stabilite de legislaţia în 

vigoare şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, precum şi coordonarea şi 

controlul activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului. 

Printre atribuțiile care îi sunt conferite de lege în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului, ANPDCA îndeplinește și următoarele atribuții specifice: 

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecției și promovării drepturilor 

copilului; 

2. urmărește și asigură aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului; 

3. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecția și promovarea 

drepturilor copilului și colaborează cu instituții publice, private, alte organizații la 

fundamentarea și elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi; 

4. organizează evidența la nivel național a tuturor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor 

care activează în domeniul său de activitate, precum și a serviciilor prestate de 

acestea; propune Guvernului recunoașterea acestora ca fiind de utilitate publică, în 

condițiile legii; 

5. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităților ori instituțiilor competente 

luarea măsurilor necesare pentru prevenirea ori, după caz, înlăturarea efectelor 

oricăror acte ori fapte care încalcă principiile și normele tratatelor internaționale în 

domeniul drepturilor copilului la care România este parte; 

6. inițiază, negociază și încheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice și prin împuternicirea Guvernului, documente de 

cooperare internațională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. 

 

Problematica minorilor victime ale traficului de persoane este vizată de activitatea ANPDCA, 

prin prisma legislației speciale care reglementează protecția și promovarea drepturilor 

copilului, în general, ANPDCA având o colaborare constantă atât cu autoritățile naționale 

care gestionează la nivel central această problematică (ANITP, structuri ale MAI sau alte  

                                                           
14 Secţiunea de faţă preia informaţii puse la dispoziţie de ANPCDA la solicitarea Grupului pentru combaterea 

traficului de persoane al Parlamentului României. 
15 M.Of., nr. 289/18 aprilie 2014. 
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autorități similare), cât și cu autoritățile străine sub a căror jurisdicție se regăsesc la un anumit 

moment și minorii români. 

Instrumentarea acestor cazuri are în vedere, în primul rând, facilitarea și sprijinirea realizării 

procedurilor generale prin care se asigură revenirea în țara de origine a minorilor români 

neînsoțiți sau în dificultate identificați pe teritoriul altui stat. 

Față de această obligație ce revine autorităților române, trebuie precizat că legislația națională 

stabilește caracterul obligatoriu al solicitării repatrierii pentru minorii români identificați 

neînsoțiți în străinătate, ale căror familii sunt rezidente pe teritoriul României. 

În situația în care cazurile semnalate autorității centrale cuprind și informații cu privire la 

posibila existență a unor elemente care conferă copiilor reveniți în țară calitatea de victimă a 

traficului de persoane, sunt notificate corespunzător autoritățile ce au competența verificării și 

sancționării eventualelor fapte cu caracter penal care au condus la dobândirea calității de 

victimă a acestora. 

Referitor la instrumentarea efectivă a fiecărui caz individual, trebuie precizat că aceasta se 

realizează de către Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în 

calitatea lor de principali furnizori de servicii sociale pe plan local, în a căror competență 

intră asigurarea protecției și îngrijirii copiilor aflați în situații de risc sau separați temporar ori 

definitiv de familiile lor. Monitorizarea evoluției copilului față de care a fost instituită o 

măsură de protecție specială este realizată, trimestrial, de către DGASPC. 

În raport cu minorii repatriați, DGASPC monitorizează evoluţia situaţiei acestora pentru o 

perioadă de cel puţin 6 luni de la repatriere, întocmind, o dată la fiecare două luni, rapoarte ce 

sunt transmise Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție și 

autorităților străine în cazul în care acestea solicită acest lucru. 

Din perspectivă statistică, în plan intern, numărul minorilor victime ale traficului de persoane, 

intrate în evidența DGASPC, era următorul: 
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Cazuri de abuz, neglijare, exploatare 

 (cumulat de la 1 ianuarie 2017 la 30 septembrie 2017) 

 Cazuri de: Total 

Cazuri 

Urban Rural Număr de 

copii rămaşi 

în familie 

(cu servicii 

oferite) 

Număr de copii 

pentru care 

directorul 

DGASPC a dispus 

plasamentul în 

regim de urgenţă 

(şi servicii cf.PIP) 

Număr de copii 

pentru care instanţa 

a dispus 

plasamentul în 

regim de urgenţă, 

cu ordonanţă 

preşedinţială, iar 

DGASPC oferă 

servicii cf. PIP 

a) Abuz fizic 931 396 535 783 128 11 

b) Abuz emoţional 1367 728 639 1211 148 6 

c) Abuz sexual 583 206 377 495 82 5 

d) Neglijare 8149 3510 4639 6339 1582 163 

e) Exploatare prin 

muncă 
284 128 156 

269 9 6 

f) Exploatare sexuală 47 27 20 38 9 0 

g) Exploatare pentru 

comitere de infracţiuni 
95 40 55 

87 8 0 

Total  11456 5035 6421 9222 1966 191 

care s-au produs în: 

Cazuri de: Familie La 

AMP 

Servicii rezidenţiale Unităţi de 

învăţământ 

Alte instituţii 

a) Abuz fizic 779 5 35 31 2 

b) Abuz emoţional 1271 1 7 36 1 

c) Abuz sexual 315 1 4 7 2 

d) Neglijare 8021 1 2 6 17 

e) Exploatare prin 

muncă 

124 0 0 0 37 

f) Exploatare sexuală 21 0 0 0 0 

g) Exploatare pentru 

comitere de infracţiuni 

56 0 0 1 0 

Total  10587 8 48 81 59 
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În ceea ce privește numărul minorilor repatriați în România de pe teritoriul altor state, 

considerați victime ale traficului de persoane de către autoritățile străine din țările pe al căror 

teritoriu au fost identificați, 11 au fost considerați victime ale acestui fenomen. 

Referitor la nevoile identificate în procesul de instrumentare ale unor atari cazuri la nivelul 

autorităților locale competente, se remarcă nevoia de a întări capacitatea DGASPC de a 

gestiona acele cazuri cu un grad sporit de dificultate, ce implică oferirea unor servicii 

complexe de reabilitare sau protecție a unor minori victime ale rețelelor de trafic de persoane. 

Din practica curentă a DGASPC s-a semnalat în unele cazuri nevoia unei implicări mai 

complexe a celorlalte autorități cu atribuții în materie (ANITP, ANA etc), cu servicii care să 

sprijine protecția sau asistarea efectivă a victimelor minore, dincolo de activitățile curente de 

prevenire și combatere a acestui fenomen, ce vizează în general informarea și conștientizarea 

publicului general cu privire la riscurile sau gravitatea acestui fenomen. 

Formarea continuă a specialiștilor care lucrează cu această categorie de copii, dar și 

implicarea altora aparținând altor autorități cu atribuții în materie, poate contribui la 

îmbunătățirea soluțiilor de protejare și îngrijire a acestor copii, într-un mediu mai sigur, care 

să le asigure în același timp și protejarea adecvată a intereselor lor, dar și reabilitarea și 

depășirea eventualelor traume induse de situația de trafic în care s-au aflat la un moment dat. 

 



 

36 
 

 

 

V.6. Ministerul Afacerilor Externe (MAE)16 

 

Locul și rolul MAE în ansamblul instituțional dedicat combaterii traficului de persoane 

 

Atribuțiile MAE în domeniul traficului de persoane se concentrează pe asistența și sprijinul 

oferit victimelor prezumate sau confirmate și se realizează prin activitatea misiunilor 

diplomatice/oficiilor consulare (MD/OC) din exterior, dar și în plan preventiv, prin derularea 

unor campanii de informare publică vizând conștientizarea riscurilor traficului de persoane. 

Acestea au relații strânse de cooperare cu autoritățile în domeniu din statele unde își 

desfășoară activitatea, precum și cu ONG-urile de profil. Cu acestea din urmă misiunile au 

colaborat, de asemenea, pentru asigurarea asistenței materiale privind repatrierea. 

Cu privire la drepturile și procedurile de repatriere a cetățenilor români victime ale traficului 

de persoane, MAE transmite MD/OC instrucțiuni precise privind atribuțiile și competențele 

în materie, inclusiv procedura acordării de asistență consulară cetățenilor români aflați în 

astfel de situații deosebite. Procedura este actualizată în permanență, în funcție de 

necesitățile, solicitările, provocările și dinamica activității consulare, fiecare caz fiind tratat 

cu maximă celeritate și atenție. 

Dincolo de atribuțiile în planul asistenței consulare acordate cetățenilor români, victime ale 

traficului de persoane, repatrierea acestora și eliberarea de documente de identitate, MD/OC 

au un rol important în diseminarea de informații corecte, pentru a limita cazurile în care 

cetățenii români sunt induși în eroare și exploatați, pe fondul necunoașterii drepturilor care le 

revin ca cetățeni europeni. 

 

Atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane 

În conformitate cu prevederile HG nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 

a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane17, 

atribuțiile MAE în domeniu sunt următoarele: 

„Art. 19 - Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, Ministerul Afacerilor Externe este 

abilitat să întocmească o listă cu statele care prezintă potenţial ridicat sub aspectul traficului 

de persoane, care se comunică Grupului interministerial şi, la cerere, instituţiilor interesate. 

Art. 20 - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne vor adopta măsurile necesare, 

în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 

România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al cetăţenilor străini în legătură 

cu care există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane. 

Art. 21 - Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României acordă asistenţă, la cerere, 

cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, aflaţi pe teritoriul ţării în care 

funcţionează respectivele misiuni sau oficii. 

                                                           
16 Secţiunea preia informaţii puse la dispoziţie de MAE la solicitarea Grupului pentru combaterea traficului de 

persoane. 
17 M.Of., nr. 206/31 martie 2003. 
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Art. 22 - (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură difuzarea către cei interesaţi, prin 

intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României în străinătate, a unor 

materiale de informare privind drepturile persoanelor victime ale traficului de persoane, 

potrivit legislaţiei române şi a statului de reşedinţă. 

(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate asigură informarea 

organelor judiciare străine cu privire la reglementările române în materie. 

(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate asigură publicarea, 

inclusiv prin mijloace electronice proprii, a informaţiilor referitoare la legislaţia naţională şi a 

statului străin în domeniu, precum şi a adreselor centrelor de asistenţă şi protecţie a 

victimelor traficului de persoane sau asimilate acestora.” 

 

Obiectivele MAE în domeniul traficului de persoane 

Obiectivele MAE în domeniul traficului de persoane se împart în două categorii: asistența 

consulară acordată victimelor traficului de persoane și prevenirea acestui fenomen. 

În ceea ce privește asistența consulară acordată cetățenilor români, prezumate sau confirmate 

victime ale traficului, aceasta constă, în principal, în emiterea de documente în vederea 

repatrierii către România (inclusiv în regim de gratuitate în cazurile speciale, atunci când 

persoanele nu dispun de resurse financiare), precum și în sprijinul pentru organizarea 

repatrierii victimelor în condițiile prevăzute de HG nr. 299/2003.  

 

Contribuția MAE la realizarea obiectivelor specifice din Planul național de acțiune 

2012-2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 

pentru perioada 2012-2016 

Conform Planului național de acțiune 2012-2016, MAE participă la realizarea următoarelor 

obiective specifice: 

1. Îmbunătățirea capacității de identificare timpurie a victimelor și de referire către 

furnizorii de servicii acordate în regim special 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, MAE are rol de instituție de suport în privința 

următoarelor activități: standardizarea procedurilor de repatriere asistată a victimelor 

traficului de persoane și modificarea mecanismului național de identificare și referire a 

victimelor traficului de persoane, în acord cu standardele elaborate în acest context. 

Menționăm că Metodologia de repatriere a cetățenilor români victime ale traficului de 

persoane prevăzută de HG nr. 299/2003, respectiv plata cheltuielilor de repatriere de familie 

și, în cazul în care aceasta nu beneficiază de bani de către consiliile locale, nu funcționează în 

practică18. Astfel, victimele traficului de persoane sunt repatriate în conformitate cu  

                                                           
18 Cap. III – „Metodologia de repatriere a cetăţenilor români victime ale traficului de persoane” 

„Art. 43 - (1) Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, colaborează cu 

autorităţile locale pentru asigurarea cazării şi întreţinerii victimelor traficului de persoane, până la repatrierea 

acestora, precum şi a biletului de transport. 

(2) În situaţia în care în statul de reşedinţă nu este posibilă cazarea gratuită a persoanelor prevăzute la alin. (1), 

părinţii sau rudele apropiate ale acestora vor fi anunţate să transmită la misiunea diplomatică, respectiv la oficiul 

consular, sau să depună la casieria Ministerului Afacerilor Externe contravaloarea costului cazării, biletului de 

transport şi întreţinerii până la data repatrierii. 
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procedurile prevăzute de HG nr. 780/1995 privind modul şi condiţiile în care misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare pot să acorde asistenţă, precum şi unele servicii în favoarea 

cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate în situaţii deosebite19 şi Legea nr. 198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate20, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În ceea ce privește instruirea lucrătorilor din cadrul MAE, prin Centrul de Instruire a 

Personalului Consular (CIPC) sunt organizate periodic sesiuni de instruire în cadrul cărora 

este dezbătută și problematica traficului de persoane. De menționat că toți angajații MAE 

care pleacă la MD/OC într-un post cu profil consul sunt obligați să participe la aceste cursuri 

de instruire. Cel mai recent a avut loc în perioada 7-25 mai 2018, iar cursul a fost susținut de 

către un reprezentant al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. 

MAE are în vedere, în cadrul programelor de pregătire ale CIPC, pregătirea personalului 

consular, atât a celui din Centrala MAE, cât mai ales a personalului ce desfășoară activitatea 

în cadrul MD/OC în legătură cu traficul de persoane, precum și pregătirea continuă a 

personalului consular. 

Totodată, Departamentul Consular, prin programele de instruire derulate CIPC, pune la 

dispoziția personalului consular ce urmează să preia, cu caracter permanent sau temporar, 

funcții în cadrul MD/OC, informații de interes pe linia traficului de persoane (legislație, 

atribuții, statistici, zone de risc, state cu specific etc.). 

 

2. Dezvoltarea de parteneriate strategice cu statele din regiune membre la UE și terțe, în 

vederea promovării și asumării de către România a statutului de lider regional în 

domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane 

 

MAE a inclus pe agenda discuțiilor bilaterale cu statele din regiune a inițiativei de dezvoltare 

de parteneriate strategice. 

În ceea ce privește încheierea de acorduri/protocoale de colaborare între instituțiile cu 

atribuții în domeniu, MAE acordă sprijin instituțiilor cu atribuții în domeniul traficului de 

persoane, din punct de vedere procedural, conform legislației cu privire la încheierea 

acordurilor și tratatelor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(3) Dacă persoana care urmează să fie repatriată în baza prezentei metodologii sau familia acesteia nu dispune 

de mijloacele necesare achitării contravalorii cazării, întreţinerii şi biletului de transport, suma respectivă va fi 

transferată în contul Ministerului Afacerilor Externe de consiliul local din localitatea de domiciliu a acesteia. 

(4) După efectuarea transferului, misiunea diplomatică, respectiv oficiul consular, pe baza instrucţiunilor primite 

de la Centrala Ministerului Afacerilor Externe, va achita costurile aferente repatrierii şi întreţinerii minimale 

zilnice a persoanei în cauză.” 
19 M.Of., nr. 233/10 octombrie 1995. 
20 M.Of., nr. 728/28 octombrie 2008. 
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Demersurile MAE în domeniul prevenirii fenomenului traficului de persoane 

MAE, prin Departamentul Consular, participă periodic, alături de instituțiile interne 

implicate, în elaborarea planurilor naționale de acțiune, în aplicarea strategiilor naționale, 

precum și la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în aceste documente.  

În anul 2017 a fost semnat acordul de parteneriat între MAE și Agenția Națională împotriva 

Traficului de Persoane având ca obiect proiectul ,,Reducerea amplitudinii traficului de 

persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor”, care se va derula la nivel național, pe o 

perioadă de 36 de luni. Proiectul are drept scop general creșterea gradului de informare și 

conștientizare a populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de 

persoane. 

La 1 februarie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 1/201721, care, între altele, a eliminat 

cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate de MD/OC, în consecință, 

cetățenii români din străinătate (inclusiv victimele traficului de persoane) beneficiază de 

prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de eliberare a documentelor de 

călătorie sau a oricăror altor tipuri de documente. 

Referitor la protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, posibile victime ale 

traficului de persoane, precizăm că un demers extrem de important al MAE l-a constituit 

implicarea în procesul de elaborare, alături de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a unui 

amplu proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția 

cetățenilor români care lucrează în străinătate22. Astfel, Legea nr. 232/2017 a fost publicată în 

M.Of., nr. 961 din 5 decembrie 2017. 

 

Campaniile de informare în materia traficului de persoane 

 

MAE, prin Departamentul Consular, în calitate de partener în cadrul campaniilor de 

informare, distribuie către MD/OC materiale informative, în format electronic, pentru a putea 

fi diseminate în rândul cetățenilor români cu reședința/domiciliul în străinătate. 

Ca exemplu de bune practici în materie de informare şi prevenire, MAE a lansat „Ghidul de 

informare privind traficul de persoane”, material care poate fi accesat atât pe siteul de internet 

al MAE, cât şi în paginile electronice ale MD/OC. Ghidul, întocmit în colaborare cu Agenţia 

Naţională împotriva Traficului de Persoane, este un instrument de informare deosebit de util 

atât pentru cetăţenii români care se deplasează în străinătate, cât şi pentru cetăţenii români 

rezidenţi pe teritoriul altor state. De asemenea, ghidul poate fi pus la dispoziţie de către 

reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare şi în format scris, la sediul misiunilor, dar 

este deschis şi mediatizării în rândul comunităţilor locale şi al publicaţiilor româneşti din 

statele de reşedinţă. 

MAE a organizat campanii de informare în rândul comunităţilor româneşti din statele de 

reşedinţă, prin intermediul reţelei externe (MD/OC), în special cu ocazia desfășurării 

campaniei „Dialog cu diaspora”. 

 

                                                           
21 Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (M.Of., nr. 15/6 ianuarie 2017). 
22 M.Of., nr. 364/4 august 2000, modificată și completată ulterior, republicată în 2009. 
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Astfel, MAE pune la dispoziţia cetăţenilor români informaţii utile privind centrele de cazare 

şi asistenţă din statele de reşedinţă, precum şi datele de contact ale organizaţiilor 

internaţionale sau neguvernamentale locale în scopul cazării temporare şi a sprijinirii 

financiare a victimelor traficului de persoane etc. 

În cadrul procesului de dinamizare a activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile 

la derularea acestora, se înscrie și realizarea şi derularea unor campanii de prevenire adresate 

grupurilor de risc identificate, dezvoltate în colaborare cu ANITP. 

 

Asistența consulară acordată cetățenilor români, victime prezumate/ confirmate ale 

traficului de persoane care se adresează MD/OC 

 

Fenomenul traficului transfrontalier de persoane și al celorlalte forme de abuz, cu victime de 

cetățenie română, constituie una din preocupările majore ale MAE în domeniul asistenței și 

protecției consulare acordate prin MD/OC ale României, în beneficiul propriilor cetățeni 

aflați în străinătate. 

Cu privire la drepturile şi procedurile de repatriere a cetăţenilor români victime ale traficului 

de persoane, Centrala MAE transmite, periodic, MD/OC ale României instrucţiuni precise 

privind atribuţiile şi competenţele în materie, inclusiv procedura acordării de asistenţă 

consulară cetăţenilor români aflaţi in astfel de situaţii deosebite.  

Procedura este în permanenţă actualizată, în funcţie de necesităţile, solicitările, provocările şi 

dinamica activităţii consulare, fiecare caz fiind tratat cu maximă celeritate şi atenţie. Șefii 

MD/OC desemnează un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea 

metodologiei de repatriere a cetățenilor români, victime ale traficului de persoane. 

Asistenţa consulară acordată cetăţenilor români, posibile victime ale traficului, se reflectă în 

special în: cazare, hrană, asigurarea transportului către România, emiterea de documente în 

vederea repatrierii către România (inclusiv în regim de gratuitate în cazurile speciale, atunci 

când persoanele nu dispun de resurse financiare), colaborarea în plan local cu diverse agenţii 

de transport în vederea asigurării călătoriei către ţara de origine, punerea la dispoziţie a unor 

informaţii utile privind centrele de cazare şi asistenţă de pe plan local, precum şi colaboarea 

cu diverse organizaţii neguvernamentale locale în scopul cazării temporare şi a sprijinirii 

financiare a victimelor traficului de persoane etc. 

În sensul celor mai sus-menţionate, legislaţia aferentă în vigoare cuprinde HG nr. 780/1995 

privind modul şi condiţiile în care MD/OC pot să acorde asistenţă, precum şi unele servicii în 

favoarea cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate în situaţii deosebite şi Legea nr. 

198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 

MD/OC, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi legislaţia în materia traficului 

de persoane. 

În plus, tot în cadrul asistenței consulare, MAE, prin Departamentul Consular, a implementat 

Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMISC), 

sistem al cărui obiectiv este creșterea eficienței, eficacității și calității serviciilor asigurate. 

MD/OC au obligația de a introduce în sistem toate datele privitoare la cetățenii români, 

victime ale traficului de persoane, aflați pe teritoriul statului de reședință. Menționăm că, în 

anul 2017, au fost înregistrate în acest sistem un număr de 14 cazuri. 
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În toate cazurile semnalate, în conformitate cu legislația în vigoare, asistența consulară a 

constat în eliberarea documentelor de călătorie necesare întoarcerii în România, asigurarea 

transportului către România, a cazării temporare și a altor facilități, informații utile cu privire 

la centre de cazare, adrese de contact și detalii cu privire la ONG-uri. 

MAE, prin MD/OC, colaborează permanent cu autoritățile locale și cu eventuale organizații 

neguvernamentale sau internaționale din țara de reședință (colaborarea vizează, în cele mai 

multe cazuri, acordarea de sprijin financiar pentru achiziționarea biletului de călătorie, în 

vederea repatrierii, măsura fiind determinată de lipsa unui buget expres). 

 

Parteneriate/cooperări cu structuri din afara României care contribuie la realizarea 

obiectivelor MAE 

 

MAE oferă sprijin și consiliere în procedura de negociere și încheiere de a unor acorduri între 

instituțiile specializate pe trafic de persoane, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

590/2003 privind tratatele23, cu modificările și completările ulterioare. 

 

                                                           
23 M.Of., nr. 23/12 ianuarie 2004. 
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V.7. Ministerul Justiției (MJ)24 

 

Locul și rolul MJ în ansamblul instituțional dedicat combaterii traficului de persoane 

 

Din punct de vedere al elaborării legislației penale, în noul Cod penal au fost incluse 

infracțiunile de trafic de persoane, respectiv trafic de minori, care anterior se regăseau în 

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. Totodată, în 

urma ratificării de către România a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de ființe umane (prin Legea nr. 300/200625), în legislaţia penală românească a fost 

introdusă şi incriminarea privind folosirea serviciilor care fac obiectul exploatării unei 

persoane traficate (incriminare cerută de art. 19 din convenție) – care se regăsește 

actualmente în art. 216 din noul Cod penal („Folosirea serviciilor unei persoane exploatate”). 

Spre exemplu, textul va fi aplicabil în cazul persoanei care acceptă să primească prin 

transplant un organ, știind că este prelevat ilegal de la o victimă a traficului de persoane, sau 

al celui care acceptă să folosească munca forțată impusă acestor victime sau care beneficiază 

de serviciile persoanei forţate a practica prostituția, în cazul în care cunoaște faptul că aceste 

persoane sunt victime ale traficului de persoane. 

Din perspectiva cooperării internaționale, Ministerul Justiției, alături de MAI/Agenţia 

Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și DIICOT, asigură reprezentarea 

României la grupurile de lucru ale Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate (UNTOC). Un grup de lucru este dedicat Protocolului privind 

prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor26.  

De mențioat că, la nivelul UNTOC, se desfășoară negocieri cu privire la viitorul mecanism de 

monitorizare a implementării convenției și protocoalelor adiţionale, având în vedere că, în 

prezent, există doar obligația statelor părți de a raporta stadiul implementării prin intermediul 

unor chestionare pe care Ministerul Justiției le completează atunci când este solicitat. 

În perioada 24-26 aprilie 2017 a avut loc la Viena prima reuniune a grupului de lucru 

interguvernamental mandatat cu definitivarea procedurilor referitoare la crearea unui 

mecanism de evaluare a UNTOC, rezultatele acestui grup de lucru fiind destul de polarizate, 

în contextul în care discuțiile s-au axat pe documentul de lucru pregătit de Secretariat intitulat 

„Mecanismul de monitorizare a aplicării Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate și a protocoalelor adiționale: proiect de proceduri și de reguli pentru 

funcționarea mecanismului” CTOC/COP/W.G.9/2017/2)27.  

 

                                                           
24 Secţiunea preia informaţii puse la dispoziţie de MJ la solicitarea Grupului pentru combaterea traficului de 

persoane. 
25 M.Of., nr. 622/19 iulie 2006. 
26 MJ a fost implicat încă din perioada 2009-2010 în procesul de negociere a mecanismului de 
monitorizare a implementării UNTOC și a protocoalelor adiţionale, participând şi la un proiect pilot 
alături de state precum Serbia şi Mexic, în care România şi Mexic au evaluat în 2009-2010 Serbia în 
ce priveşte conformitatea cu unele prevederi din convenţie. 
27 În original „Mechanism for the review of implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto: draft procedures and rules for the 
functioning of the mechanism”. 
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MJ susţine şi participă în continuare în mod activ la negocierile pentru definitivarea şi 

aprobarea mecanismului de monitorizare a aplicării UNTOC și a protocoalelor adiţionale. 

 

Aspecte aferente interpretării legislaţiei relevante de către instanţe – infracţiunile de 

proxenetism şi cele de trafic de persoane 

 

În ceea ce priveşte reglementarea anterioară intrării în vigoare a noului Cod penal, au existat 

recursuri în interesul legii care tranşau foarte clar distincţia dintre traficul de persoane şi alte 

infracţiuni. 

Astfel, prin Decizia nr. XVI din 19 martie 200728, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a 

admis un recurs în interesul legii ce a avut ca obiect distincţia dintre infracţiunea de trafic de 

persoane prevăzută la art. 12 şi, respectiv, art. 13 din Legea nr. 678/2001 (infracțiunea este în 

prezent reglementată în noul Cod penal la art. 210) şi cea de proxenetism prevăzută de art. 

329 alin. (1) din Codul penal (art. 213 în noul Cod penal).  

Dezlegarea dată problemelor de drept de către ÎCCJ este obligatorie pentru instanţe, potrivit 

art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală, astfel că, de la data publicării ei în Monitorul 

Oficial (în anul 2008), instanţele judecătoreşti au suficiente elemente la dispoziţie pentru ca 

această confuzie să nu mai fie făcută. 

O altă problemă soluţionată de către ÎCCJ, tot ca urmare a unui recurs în interesul legii, 

declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 

fost legată de aplicarea dispoziţiilor art. 189 alin. (1)-(3) din Codul penal privind lipsirea de 

libertate în mod ilegal, prin răpire (art. 205 alin. (2) în noul Cod Penal) şi ale art. 12 alin. (1) 

şi art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane (prin Decizia ÎCCJ nr. 1/200829). 

 

Reglementările din noul Cod penal în domeniul traficului de persoane și 

proxenetismului 

Art. 210 – „Traficul de persoane” 

„(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 voința ori de starea de vădită 

vulnerabilitate a acelei persoane; 

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul 

consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu 

închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Traficul de persoane săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu 

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. 

                                                           
28 M.Of., nr. 542/17 iulie 2008. 
29 M.Of., nr. 817/5 decembrie 2008. 
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(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.” 

Art. 211 – „Traficul de minori” 

„(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) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1); 

b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu; 

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; 

d) fapta a fost săvârşită de un membru de familie al minorului;  

e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul ori de o persoană care a abuzat de poziţia sa recunoscută de 

încredere sau de autoritate asupra minorului. 

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

Art. 213 – „Proxenetismul” 

„(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale 

de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu 

închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a 

realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

(3) Dacă faptele sunt săvârșite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează 

cu jumătate. 

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în 

scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.” 

 

În urma analizei comparative a celor două infracțiuni din actualul Cod penal se impun 

următoarele precizări, în vederea realizării unor distincții între cele două infracțiuni: 

 

- săvârșirea faptei de trafic de persoane de două sau mai multe persoane împreună nu 

determină existența unei variante agravate a infracțiuni prevăzute de art. 210 din 

Codul penal, dar săvârșirea acestei fapte de trei sau mai multe persoane împreună 

atrage incidența circumstanței agravante prevăzute de art. 77 alin. (1) lit. a) din noul 

Cod penal – respectiv săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; 

- formularea art. 213 alin. (1) teza a II-a – obținerea de foloase patrimoniale de pe urma 

practicării prostituției „de către una sau mai multe persoane” – conduce la următoarele 

concluzii: 

a) acțiunea de obținere de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de 

către mai multe persoane, săvârșite la diferite intervale de timp, în realizarea 

aceleiași  
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rezoluții infracționale constituie o infracțiune unică de proxenetism în formă 

continuată, în sensul art. 35 alin. (1) din noul Cod penal; 

b) Pluralitatea de subiecți pasivi nu determină o pluralitate de infracțiuni, obținerea de 

foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane 

constituind o infracțiune unică de proxenetism. 

De asemenea, mai pot fi făcute următoarele distincții între infracțiunea de proxenetism, în 

noua sa redactare, și infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori: 

- determinarea sau înlesnirea practicării prostituției, dacă prostituția este practicată de 

bună voie de o persoană majoră, se încadrează la art. 213 alin. (1) din noul Cod penal 

(proxenetismul); 

- determinarea sau înlesnirea practicării prostituției, dacă prostituția este practicată de 

bună voie de un minor, se încadrează la art. 213 alin. (1) și (3) (proxenetism – 

varianta agravată); 

- determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției, prin constrângere, 

săvârșită față de o persoană majoră, se încadrează la art. 213 alin. (2) noul Cod penal 

(proxenetism – varianta agravată), numai în lipsa existenței unei acțiuni de recrutare a 

acelei persoane; 

- determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției, prin constrângere, 

săvârșită față de un minor, se încadrează la art. 213 alin. (2) și (3) noul Cod penal 

(proxenetism – varianta agravată), numai în lipsa existenței unei acțiuni de recrutare a 

acelui minor; 

- în scopul evitării suprapunerilor cu infracțiunea de trafic de persoane și cu 

infracțiunea de trafic de minori, noul Cod penal nu a menținut variantele agravate ale 

infracțiunii de proxenetism prevăzute de art. 329 alin. (2) tezele I și II din Codul penal 

anterior, și anume „recrutarea unei persoane pentru prostituție” și „traficul de 

persoane în acest scop”; 

- de asemenea, noul Cod penal nu a menținut variata agravată a infracțiunii de 

proxenetism, prevăzută la art. 329 alin. (3) teza a II-a din Codul penal anterior – fapta 

de proxenetism care prezintă un alt caracter grav (formulare a variantei agravate 

caracterizată prin imprecizie). 

De menționat că au fost transmise la MJ propuneri de modificare a infracțiunilor de trafic de 

persoane și proxenetism, prevăzute în Codul penal, după cum urmează: 

 

DIICOT și PÎCCJ apreciază că este necesară redefinirea dispozițiilor art. 210, 211 și 213 din 

Codul penal, întrucât, în actuala formă, sunt de natură să creeze confuzii și o practică 

neunitară, având în vedere următoarele: 

 

- se impune o diferenţiere clară între infracţiunile de trafic de persoane şi trafic de 

minori, pe de o parte, şi proxenetism, pe de altă parte, în ceea ce priveşte acţiunea 

interzisă; astfel, acţiunea de recrutare prin constrângere, prevăzută la art. 210 alin. (1) 

din Codul penal, este similară cu acţiunea de determinare prin constrângere, prevăzută 

la art. 213 alin. (1) şi (2) din Codul penal, acţiunile de transportare şi de adăpostire 

prin constrângere, prevăzute de art. 210 alin. (1) Cod penal, pot constitui acţiuni de  
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înlesnire a practicării prostituţiei, prevăzute la art. 213 alin. (1) şi (2) din Codul penal; 

acţiunea de recrutare, prevăzută la art. 211 alin. (1) din Codul penal, este similară cu 

acţiunea de determinare, prevăzută la art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal, acţiunile 

de transportare şi de adăpostire, prevăzute la art. 211 alin. (1) din Codul penal, pot 

constitui acţiuni de înlesnire a practicării prostituţiei, prevăzute la art. 213 alin. (1) şi 

(3) din Codul penal; 

 

- suprapunerea modalităţilor de săvârşire a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic 

de minori, pe de o parte, şi proxenetism, pe de altă parte, precum şi incriminarea 

distinctă, în două texte de lege diferite, pledează pentru reţinerea a două infracţiuni în 

concurs (cel puţin în situaţia în care acelaşi făptuitor săvârşeşte, pe lângă recrutarea, 

transportarea şi adăpostirea victimei traficului de persoane/minori, şi acte de înlesnire 

a practicării prostituţiei de către aceeaşi victimă şi de obţinere de foloase patrimoniale 

din practicarea prostituţiei de către aceasta, cele din urmă acţiuni neputând fi 

încadrate decât în dispozițiile art. 213 din Codul penal), astfel încât se poate ajunge la 

pedepse excesive, pentru fapte similare ce ar trebui să constituie modalităţi de 

săvârşire ale aceleiaşi infracţiuni. 

 

PÎCCJ apreciază că, în materia pedepselor, sancţiunile prevăzute de Codul penal în materia 

unor infracţiuni, precum constituirea unui grup infracţional organizat, traficul de persoane şi 

traficul de minori, sunt foarte blânde şi nu reflectă importanţa valorilor sociale protejate şi 

nici realitatea obiectivă a fenomenului infracţional în materie. 

 

Referitor la prelevarea ilegală de țesuturi sau organe (art. 384 din Codul penal30 și art. 15431 și 

15732 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății), Grupul Naţional de Lucru 

împotriva Traficului de Persoane şi Migranţi, sprijinit de asociaţia „Centrul European pentru 

Educaţie şi Cercetare Juridică”, fundaţia mondială „Doctori împotriva Recoltării Forţate de 

Organe” – „Biroul Europa” şi fundaţia germană „Friedrich Ebert Stiftung” a propus 

următoarele: 

- prelevarea sau transplantul ilegal de organe, ţesuturi ori celule de origine umană de la 

donatori în viaţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani 

şi interzicerea unor drepturi; 

 

- prelevarea ilegală de organe, ţesuturi ori celule de origine umană de la un cadavru se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi; 

 

 

                                                           
30 Art. 384 din Codul penal: „Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”  
31 Art. 154 din Legea nr. 95/2006: „(1) Prelevarea sau transplantul de organe, ţesuturi ori celule de origine 

umană de la donatori în viaţă fără consimţământ dat în condiţiile legii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseşte.” 
32 Art. 157 din Legea nr. 95/2006: „(1) Organizarea sau efectuarea prelevării de organe, ţesuturi ori celule de 

origine umană pentru transplant, în scopul obţinerii unui folos material pentru donator sau organizator, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.  

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi cumpărarea de organe, ţesuturi sau celule de origine 

umană, în scopul revânzării. 

(3) Tentativa se pedepseşte.”  
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- solicitarea, mijlocirea, organizarea sau efectuarea prelevării ilegale de organe, ţesuturi 

sau celule de origine umană în scopul obţinerii unui folos material pentru sine sau 

pentru altul, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi; 

 

- cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează pregătirea, primirea, depozitarea, 

transportul sau transferul ilegal de organe, ţesuturi sau celule de origine umană ori 

cumpărarea acestora în scopul transplantării, comercializării sau obţinerii de foloase 

materiale pentru sine sau pentru altul; 

 

- traficul de organe săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu 

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani; 

 

- consimţământul obţinut cu încălcarea normelor legale nu constituie cauză justificativă; 

 

- prin „turism pentru transplant ilegal” se înţelege procurarea resurselor necesare 

(organe/donatori, beneficiari, specialişti, centre de transplat şi aparatura necesară) 

utilizate în scopul transplantării pacienţilor străini şi realizat în mod ilegal sau cu 

subminarea capacităţii României de a oferi servicii de transplant propriei populaţii; 

 

- turismul pentru transplant ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea exercitării unor drepturi; 

 

- promovarea, încurajarea, facilitarea intermedierea sau publicitatea procurării de 

organe, ţesuturi sau celule umane sau transplantului ilegal al acestora se pedepseşte cu 

închisoarea de la 3 la 10 ani, în cazul unui organ vital, şi de 2 la 7 ani în cazul altor 

organe, ţesuturi sau celule. 

 

Institutul Național „Mina Minovici” a propus introducerea alin. (2) la art. 384 din Codul 

penal („Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe”): 

„(2) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (1) se compromite o autopsie medico-legală, solicitată 

în condiţiile legii, pedeapsa este închisoare de la 2 la 5 ani”. 

 

Programe relevante de pregătire a magistraţilor  

Institutul Național al Magistraturii (INM) desfășoară activități de pregătire a magistraților 

prin intermediul programului de formare continuă. În anul 2017 programul de formare 

continuă a inclus două cursuri pe tematica traficului de persoane, la care au participat 20 de 

magistrați, alături de reprezentanți ai altor profesii juridice. 

Parteneriate și forme de cooperare cu structuri din afara României 

Numărul cererilor primite de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

(ANABI) în anul 2017 de la alte state pentru identificarea bunurilor provenite din săvârșirea 

de infracțiuni în cauze de trafic de persoane este de 37, din totalul de 185. 
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Din analiza datelor deținute de ANABI rezultă faptul că infracțiunea de trafic de persoane 

este a patra ca frecvență (11 % din total cereri primite), după spălarea de bani (22 %), 

participarea la un grup criminal organizat (18 %), frauda care afectează interesele financiare 

ale UE (17 %). Cele mai frecvente solicitări de acest tip provin din Marea Britanie (11), 

Franța (10), Olanda (6) și Suedia (4).  

Situația despăgubirilor acordate victimelor traficului de persoane 

În ceea ce privește despăgubirile acordate victimelor traficului de persoane în temeiul Legii 

nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor33, MJ 

deține următoarele date statistice, având în vedere că aceste compensaţii financiare se asigură 

de la bugetul de stat, prin bugetul MJ: 

 

Valoarea compensaţiilor acordate victimelor traficului de persoane 

Instanţe judecătoreşti  anul 2016 anul 2017 Total 

Curtea de Apel Alba  3,763.00 2,850.00 6,613.00 

Curtea de Apel Piteşti 42,000.00 10,500.00 52,500.00 

Curtea de Apel Bacău 0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Oradea  0.00 5,800.00 5,800.00 

Curtea de Apel Suceava 0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Braşov 0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Cluj  0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Bucureşti 18,760.00 13,701.00 32,461.00 

Curtea de Apel Constanţa  0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Craiova  0.00 69,802.00 69,802.00 

Curtea de Apel Galaţi 0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Iaşi  21,646.00 0.00 21,646.00 

Curtea de Apel Tg. Mureş  0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Ploieşti 0.00 0.00 0.00 

Curtea de Apel Timişoara  0.00 0.00 0.00 

total  86,169.00 102,653.00 188,822.00 

 

Menționăm că pe rolul instanțelor în anul 2017 au fost înregistrate 22 de cauze cu obiectul 

„acordarea de compensații financiare victimelor în baza Legii nr. 211/2004”, 19 dintre 

acestea fiind soluţionate. 

 

 

 

 

                                                           
33 M.Of., nr. 505/4 iunie 2004. 
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Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni 

 

Sistemul actual de colectare a datelor de la instanțe nu a permis structurarea datelor pe 

categorii de infracțiuni. Operaționalizarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă 

a creanţelor provenite din infracţiuni va permite o astfel de structurare. 

ANABI a început demersurile pentru implementarea sistemului informatic naţional integrat 

de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor 

sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal. 

Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni va 

cuprinde date privind: 

a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau 

restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; 

b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul 

confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; 

c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; 

e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; 

f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor 

confiscate; 

g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea 

prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre 

privitoare la acestea; 

h) amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de 

lege. 

 

Date statistice pentru perioada 2016-2017 privind numărul cauzelor de trafic de 

persoane soluționate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției 

 

În anul 2016, din cele 1.727 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de 

persoane, din care 853 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate 552 

de cauze. 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției 

136 de cauze, cu 352 de inculpați trimiși în judecată, din care 208 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată. 

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de 483, dintre care 245 minori. 

În anul 2017, din cele 1.766 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de 

persoane, din care 738 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate 532 

cauze.  
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Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției 

132 de cauze, cu 451 de inculpați trimiși în judecată, din care 249 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată. 

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2017 a fost de 609, dintre care 225 

minori34. 

 

Situația persoanelor condamnate definitiv, pe rolul instanțelor din România, în 

perioada 2016-2017, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane (art. 210 din 

noul Cod penal) 

 

Anul de 

referință 

Denumire 

obiect 

Număr total 

de persoane 

condamnate 

definitiv 

Persoane fizice 

Total 
din care 

bărbați 

din care minori 

Total 
din care 

bărbați 

2016 

traficul de 

persoane 

(art. 210 

NCP) 

80 80 63 0 0 

2017 44 44 34 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Datele se regăsesc în rapoartele de activitate ale DIICOT pentru anii 2016 și 2017.  
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VI. PERSPECTIVA ”HUMAN TRAFFICKING FOUNDATION” DIN MAREA 

BRITANIE ASUPRA ASISTENȚEI VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

ÎN ROMÂNIA 

 

VI.1. Context  

 

„Human Trafficking Foundation” din Marea Britanie a luat naștere ca urmare a activității 

Grupului parlamentar britanic pentru combaterea traficului de persoane, constituit din 

reprezentați ai tuturor partidelor politice, consiliul său director fiind compus din actuali sau 

foști parlamentari. Fundația activează atât în Parlamentul britanic, cât și în cadrul rețelei 

naționale de ONG-uri. Timp de aproape un deceniu, parlamentarii români au lucrat 

îndeaproape cu parlamentarii britanici, încercând să combată mai eficient împreună acest tip 

de criminalitate. În cadrul colaborării dintre domnii Angel Tîlvăr și Anthony Steen 

(parlamentar conservator britanic timp de 30 de ani și în prezent președinte al Fundației), s-a 

convenit ca Fundația să trimită o echipă în România pentru a cerceta ce se întâmplă cu 

victimele la întoarcerea lor în România din alte țări europene. 

Echipa Fundației a vizitat „Nightingales Children’s Project” din Cernavodă, organizație 

caritabilă britanică, ce derulează inclusiv un program extrașcolar [„afterschool”] pentru 

adolescenți, care include consiliere individuală, sprijin pentru pregătirea temelor pentru acasă 

și posibilități de lucru în cadrul întreprinderilor sociale. 

Fundația a avut întâlniri cu trei organizații ce oferă locuințe, asistență medicală/psihologică, 

consiliere juridică și locuri de muncă în special pentru victime, persoane adulte – ADPARE 

(Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație) și „Ușa 

Deschisă” (București) și Fundația „Micu Bogdan” (Brașov). ADPARE oferă sprijin 

victimelor pentru a se descurca pe cont propriu într-un mediu specific „centrelor de 

reabilitare” sau, dacă este cazul, împreună cu rudele lor. Atât ADPARE, cât și Fundația 

„Micu Bogdan” sunt beneficiari ai unui program de repatriere finanțat de guvernul elvețian, 

cunoscut sub denumirea de „Tandem cu ONG-uri” (TANGO), în colaborare cu Organizația 

Internațională pentru Migrație (OIM), Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 

(ANITP) și Fundația „People to People”. „Ușa Deschisă” oferă servicii de asistență complete, 

într-un mediu familial, prin intermediul unui adăpost protejat care oferă sprijin victimelor 

pentru o medie de 18 luni, însă își obține singur fondurile necesare. 

Echipa Fundației a călătorit de asemenea la „Reaching Out”, ce deține două adăposturi, unul 

la Pitești și unul la Cluj, în mare parte pentru adolescenții ce sunt victime ale traficului de 

persoane, unele dintre ele având chiar vârsta de 13 ani. ONG-ul construiește un centru nou 

pentru cei care sunt sever traumatizați psihologic și creează în apropiere de Craiova o fermă 

de lavandă pentru a oferi viitoare locuri de muncă pentru cei aflați în îngrijirea sa. 

Fundația a discutat de asemenea cu biroul din România al OIM. A fost semnificativ ajutată de 

doamna profesor Silvia Tabușcă, expert în probleme de trafic de persoane al Universității 

Româno-Americane din București și al Centrului European pentru Educație și Cercetare 

Juridică; de domnul profesor Nicolae Radu, specialist în domeniul criminalității organizate și 

corupției; de domnul Mihai Cazacu, fost ofițer de poliție, care a fost detașat la unitatea din 

Londra a Poliției Metropolitane și de domnul Leo Kenny, care a lucrat pentru ONU și OIM 

(Geneva). Fundația a comunicat și cu Asociația „Pro Refugiu”, „Cross Sector Solutions” din  
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vestul României, „Associazione Donne Romene” din Italia, UNIFERO cu sediul în SUA și 

cu Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS). 

 

VI.2. Concluziile „Human Trafficking Foundation” 

 

1. Date 

Potrivit datelor guvernamentale, în 2017, în Marea Britanie, au fost identificați 259 de români 

ca victime ale traficului de persoane. 

În urma semnării Protocolului de la Palermo în 2001, România a făcut primii pași pentru a 

stabili un cadru legislativ și instituțional pentru a aborda această problemă și a fost una dintre 

primele țări care a transpus Directiva UE privind traficul de persoane. Raportul privind 

traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA a remarcat că, deși „România nu 

îndeplinește pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului, face eforturi 

semnificative în acest sens”, iar în 2017 a plasat România în categoria „nivel 2”. 

România a recrutat 200 de ofițeri de poliție specializați în criminalitate organizată și trafic de 

persoane. Cu 864 de dosare noi de trafic deschise în 2016, România este cea mai activă țară-

sursă implicată în echipele comune de anchetă (JIT) pentru combaterea traficului de 

persoane, participând în 30 de echipe comune de anchetă – printre care 17 cu Marea Britanie, 

3 cu Spania și una cu Republica Cehă. Rata de condamnare este impresionant de mare 

comparativ în majoritatea țărilor UE, instanțele judecătorești condamnând 472 de traficanți în 

2016, 78 % dintre traficanții condamnați primind pedepse privative de libertate. În 2016, 

instanțele judecătorești au confiscat de la traficanți aproximativ 200.000 de lei (aproximativ 

40.000 de lire sterline), în comparație cu anul 2015, când nicio sumă nu a fost confiscată. 

Rapoartele Departamentului de Stat al SUA și Grupului de experți pentru lupta împotriva 

traficului de ființe umane (al Consiliului Europei) (GRETA) evidențiază totuși preocupările 

generale privind asistența acordată victimelor. Cel dintâi raport notează că „asistența acordată 

de Guvern victimelor a rămas limitată, lăsând cele mai multe victime neprotejate [...] și 

vulnerabile retraficării.” 

 

2. Factorii determinanți pentru traficul de persoane 

Economia și sărăcia 

România este o economie cu o dezvoltare rapidă și recent a depășit PIB-ul Greciei, devenind 

cea mai mare economie din regiune. Cu toate acestea, unul dintre principalii factori 

determinanți ai traficului și retraficului este sărăcia, însoțită de lipsa de informare și de 

educație: România este a doua țară săracă din UE și peste o treime din populația României 

(37,4 %) este afectată de sărăcie sau excluziune socială. România a înregistrat însă și 

progrese uriașe în integrarea în societate a membrilor săi cei mai vulnerabili, cu o scădere de 

6,8 % a ponderii persoanelor afectate de sărăcie sau excluziune socială. 

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPDCA) a arătat că, în 2017, 

peste 18.000 de copii români aveau ambii părinți plecați la muncă în străinătate și aproape 

100.000 de copii aveau cel puțin un părinte în străinătate, împrejurări ce reprezintă un factor 

clar de risc pentru traficul de copii. 
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Fundației i-a fost menționat faptul că unele părți ale României oferă o multitudine de 

posibilități. În zonele rurale însă, aproximativ 70 % din populație a părăsit țara, rămânând 

doar persoane în vârstă. Tinerii subestimează totuși pericolul abuzului, exploatării și violenței 

cu care se pot confrunta și dificultățile de a ieși din trafic odată ce au făcut acest pas.  

Este de remarcat faptul că finanțarea UE în România prin intermediul a 9 programe naționale 

de combatere a sărăciei este de peste 31 miliarde de euro, fonduri ce ar putea avea un impact 

direct asupra celor acelor potențiale victime ale traficului de persoane sau celor care sunt 

expuse riscului de a fi (re)traficate. Procesul de informare ar putea fi îmbunătățit. 

 

Educația 

Soluția pentru prevenirea traficului de persoane este schimbarea sistemului de educație, în 

contextul constatării că 42 % dintre tinerii români în vârstă de 15 ani sunt analfabeți din punct 

de vedere funcțional și că România are o rată de abandon școlar de 19 %.  

Este necesară examinarea opțiunilor de îmbunătățire a educației persoanelor expuse riscului 

traficului de persoane, însă este posibil ca o programă școlară standard să nu ofere bune 

rezultate, fiind necesare programe școlare specializate pentru persoanele cu dificultăți de 

învățare pentru a reduce rata mare de abandon școlar. 

 

Abuzul sexual asupra copiilor 

Există dovezi privind o creștere a exploatării sexuale a copiilor, cu ONG-uri ce oferă 

asistență supraviețuitorilor exploatați inițial ca minori. La vârsta de 18 ani sunt traficați în 

străinătate. S-a fost constatat faptul că s-a înregistrat o scădere a numărului de supraviețuitori 

ai traficului de persoane care au reușit să fie „salvați”, mulți întorcându-se la exploatator. 

Un motiv citat pentru care victimele au fost retraficate din ce în ce mai des a reprezentat 

abuzarea sexuală a victimelor traficului în copilărie, ceea ce induce acelor victime o 

concepție distorsionată în ceea ce privește opțiunile lor, din cauza imaginii distorsionate de 

sine a victimelor și în contextul unei lipse de educație și informare. Metoda de recrutare 

„lover-boy” este un fenomen în România, iar victimele nu conștientizează că sunt traficate.  

Nu este clar dacă aceste aspecte sunt legate de creșterea numărului de părinți care lucrează în 

străinătate, alături de izolarea din ce în ce mai mare din mediul rural sărac. Există îngrijorarea 

că abuzurile sexuale nu sunt în mare parte descoperite, incluzând multe ce au loc în 

orfelinate, dar și în multe familii, și că aplicarea legii și legislația însăși nu sunt pe deplin 

eficiente. În 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că legislația și practica 

românească nu au oferit copiilor o protecție eficientă împotriva violului și abuzului sexual. 

Discriminarea 

O preocupare repetată a fost aceea conform căreia femeile sunt mai vulnerabile retraficării, 

aspect agravat și mai mult de nivelul stigmatizării asociat victimelor traficului în scopul 

exploatării sexuale, în pofida cadrului legislativ român ce recunoaște egalitatea de gen. 

Femeile sunt mai puțin susceptibile de a găsi un loc de muncă, mai slab plătit. Cifrele 

Forumului Economic Mondial privind egalitatea de gen au plasat România pe ultimul loc în 

Uniunea Europeană și pe locul 72 la nivel mondial. 

Fundația a constatat că există discriminare (și lipsă de servicii specializate), de exemplu 

pentru acei tineri cu dizabilități fizice sau mentale, ce nu au fost instituționalizați, deoarece nu  
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există politici publice care să îi ajute să găsească un loc de muncă, fiind aproape imposibilă 

supraviețuirea din ajutorul financiar redus acordat unei persoane cu nevoi special, aceasta 

devenind astfel pradă ușoară pentru traficanți. 

 

3. Prevenire 

ANITP desfășoară activități de prevenire semnificative, derulând, de pildă, trei campanii 

naționale de prevenire la scară largă, o campanie separată de sensibilizare adresată 

comunității române din Marea Britanie și alte câteva campanii și proiecte educaționale de 

prevenire. Există, de asemenea, o linie telefonică și au fost depuse eforturi pentru reducerea 

cererii pentru acte sexuale comerciale și de muncă forțată. 

Fundația a recomandat ca ANITP să se concentreze mai mult asupra „zonelor periculoase”, în 

care există un risc ridicat de trafic, precum ar fi cele din sud și sud-est, și să întreprindă 

activități de prevenire care nu presupun doar imprimarea de afișe și elaborarea altor campanii 

de sensibilizare de bază, ci încurajarea în mod direct a serviciilor locale să ofere posibilități 

de formare profesională pentru cei vulnerabili, ce pot deveni potențiale victime. 

 

4. Sistemul judiciar 

Rata condamnărilor 

DIICOT din cadrul Parchetului este principalul organ de anchetă și urmărire penală a 

infracțiunilor de crimă organizată, inclusiv traficul de persoane, acesta efectuând întreaga 

investigație, alături de DCCO din cadrul poliției. Cu ajutorul acestor cunoștințe de 

specialitate, România are una dintre cele mai impresionante rate de condamnare a 

traficanților - autoritățile române au deschis 864 de dosare noi de trafic și au obținut 472 de 

condamnări ale traficanților în 2016. Investigația financiară și confiscarea sunt totuși foarte 

limitate, întrucât DIICOT nu are o structură de investigatori financiari. Noile amendamente 

aduse legislației DIICOT permit crearea acestor posturi și, pentru a avea efecte reale asupra 

fenomenului traficului de persoane din România, ar trebui puse în aplicare cât mai curând 

posibil. 

Colaborarea victimelor 

În anul 2016, 923 de victime au contribuit la urmărirea penală. O preocupare principală o 

reprezintă totuși întârzierea soluționării cauzelor de către instanțele de judecată, numeroase 

procese care au implicat victime adulte durând foarte mulți ani. Efectul acestor întârzieri a 

fost acela că martorii sau inculpații au murit sau au dispărut, procurorii s-au schimbat, iar 

multe victime - cu puțin sub 50 % - și-au pierdut încrederea în sistem. 

 Experiența victimelor în instanță 

O altă dificultate recurentă cu privire la înfăptuirea justiției pare să fie reprezentată chiar de 

instanțele de judecată ce creează o nouă traumatizare a victimei. Avocații și chiar în anumite 

cazuri judecătorii au folosit cuvinte depreciative la adresa victimelor, fapt ce conduce la ideea 

că principala luptă în instanță ar fi „lupta împotriva mentalității judecătorului”, astfel încât se 

poate induce percepția că inculpații ar avea mai multe drepturi și ar fi tratați cu mai mult 

respect decât victimele. 
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Fundația a recomandat intensificarea pregătirii profesionale specializate pentru judecători, 

avocați și procurori în vederea abordării acestui stigmat și sporirii înțelegerii traficului de 

persoane. Barourile organizează anual cursuri de pregătire profesională, dar acestea ar trebui 

să se concentreze mai mult pe traficul de persoane și să includă și ONG-urile în acel proces. 

Raportul Departamentului de Stat al SUA pentru 2017 a constatat că „observatorii au arătat 

că sălile de judecată au fost uneori medii ostile în care traficanții și susținătorii lor aflați în 

public au făcut fotografii celor ce au depus plângere și i-au amenințat verbal cu moartea”. 

Deși legea permite victimelor să depună mărturie într-o cameră separată, Fundației i-a fost 

comunicat faptul că acest lucru este foarte greu de pus în practică, aparenta reticență fiind 

cauzată de lipsa de înțelegere a judecătorilor a traumei experimentate de către victime, 

preferința pentru mărturia depusă în sala de judecată, lipsa de experiență a avocaților din 

oficiu, precum și de o prejudecată față de victime, cu precădere față de cele exploatate în 

prostituție. 

 Despăgubiri oferite de stat 

Victimele anumitor infracțiuni grave, inclusiv ale traficului de persoane, pot solicita 

compensații financiare din partea statului. 

Raportul GRETA din 2016 a arătat că orice bunuri confiscate de la infractori pot fi teoretic 

utilizate pentru a despăgubirea victimele, dar în practică bunurile au mers la stat, iar în 

perioada 2011-2016, doar 65 de victime au putut solicita despăgubiri de la stat, orice 

persoană primind doar maximul echivalentului a 10 salarii pe lună, într-o plată unică. Astfel, 

este puțin probabil să fie depășită suma de 3 000 de euro, deși este posibil ca victima să nu fie 

niciodată plătită.  

 Despăgubiri oferite de traficanți 

Victimele pot lua parte la procedurile penale în calitate de părți vătămate, constituindu-se 

parte civilă în procesul penal și solicitând despăgubiri din partea făptuitorului pentru daune 

morale, atât fizice, cât și psihologice, și daune-interese. O instanță poate, de asemenea, să 

oblige un infractor să plătească despăgubiri victimei ca parte a pedepsei. 

Chiar și atunci când o sumă mare este solicitată traficanților de către judecători, persistă 

impedimente. În multe cazuri, despăgubirile nu au fost puse în executare. Traficanții își 

ascund averea, iar victimele nu primesc nimic. ONG-urile relatează istorii triste în care 

victimele, după ani de solicitare a despăgubirilor, nu au primit absolut nimic. 

 

5. Servicii publice și asistență pentru victimele adulte ale traficului de persoane 

 Servicii sociale și prevenire  

România a realizat programe de prevenire semnificative, cu toate că o mare parte din această 

activitate pare să fie efectuată de ANITP și ONG-uri, mai degrabă decât de serviciile sociale 

publice, activitatea axându-se astfel asupra conștientizării și nu asupra factorilor care au 

generat exploatarea. Multe victime sunt vizate sau se află în situație de vulnerabilitate din 

cauza circumstanțelor lor, de exemplu în cazul în care au dificultăți severe de învățare sau 

provin din medii dezavantajate. 
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Dacă serviciile sociale ar sprijini în mod adecvat persoanele vulnerabile, atunci este posibil ca 

acestea să nu ajungă să fie traficate, Fundația fiind informată că există o lipsă de servicii 

specializate. O persoană cu nevoi speciale este deosebit de vulnerabilă și este o pradă ușoară 

pentru traficanți. 

 Specializare 

Preocuparea în legătură cu lipsa unei asistente specializate de servicii medicale, juridice, 

profesionale sau sociale a fost, de asemenea, subliniată în mod repetat. Ca urmare, serviciile 

sunt elementare, prea birocratice și lipsite de sensibilitate.  

 Sistemul de sănătate 

Fundația a fost informată că sănătatea este gratuită doar pentru copii și studenți, nu pentru 

persoanele traficate sau pentru alți adulți vulnerabili. Utilizarea asigurărilor de sănătate a 

reprezentat o problemă deosebită pentru cei care au fost traficați deoarece, potrivit condițiile 

lor de muncă, aceștia nu erau asigurați. Situația este și mai dificilă dacă supraviețuitorul are 

probleme de sănătate mintală (10 %), cum ar fi schizofrenie, sau problemele legate de 

dependența de droguri (3 %), drogurile fiind adesea folosite de traficant ca metodă de control. 

 Adăposturi guvernamentale 

Guvernul român a intenționat să creeze un adăpost guvernamental în fiecare județ și a început 

prin a înființa, din 2004, unsprezece adăposturi pentru victimele traficului de persoane. Cu 

toate acestea, cinci adăposturi nu funcționează, fiind închise în mare parte din cauza lipsei de 

finanțare și de personal corespunzător. S-a considerat că este mai ușor și mai ieftin să se 

recurgă la ONG-uri, care nu sunt finanțate de autoritățile guvernamentale. 

GRETA a menționat că „asigurarea finanțării adăposturilor este una dintre problemele 

prioritare iar, în acest sens, legislația rămâne neclară. Legea privind combaterea traficului de 

persoane prevede că județele pot înființa centre de asistență, dar nu conține prevederi 

referitoare la situațiile în care astfel de centre nu sunt înființate, sunt închise sau destinația lor 

este modificată. Adăposturile continuă să nu aibă personal calificat, cum ar fi asistenții sociali 

și profesioniștii specializați”. 

 

6. Servicii publice și asistență pentru copiii victime ale traficului de persoane 

Guvernul României a făcut pași importanți în domeniul protecției copilului, iar ANPDCA a 

explicat că aceasta pune interesul copilului în centrul activității lor și că Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) este responsabilă de monitorizarea 

situației copiilor repatriați cel puțin pentru șase luni de la întoarcerea acestora în țară.  

 Servicii pentru copii 

O preocupare menționată a fost aceea că serviciile sociale ignoră deseori cazurile care 

implică bărbați și copii în cazul în care copilul pare să „consimtă”. A existat, de asemenea, o 

preocupare cu privire asistența adecvată primită de copii pe perioada în care se află în 

îngrijire. Atunci când copiii nu primesc o asistență adecvată în timp ce se află în îngrijire, 

aceștia sunt chiar mai vulnerabili la a fi traficați, mai ales dacă au o dizabilitate fizică sau 

mentală. 
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 Necesitatea unor centre specializate 

Nu există suficiente adăposturi specializate de asistență a copiilor sau adolescenților victime 

ale traficului. În general, copiii victime sunt plasați în centre de primire de urgență pentru 

copiii neînsoțiți, abuzați sau neglijați, gestionate de birourile DGASPC de la nivel județean. 

Fundația a recomandat specializarea mai mare a centrelor de copii, astfel încât copiii care 

sunt victime ale traficului să nu fie puși împreună cu copiii care sunt dependenți de droguri 

sau victime ale abuzurilor domestice, deoarece fiecare dintre ei are nevoie de sprijin 

specializat, cu personal special instruit, întrucât punerea lor laolaltă i-ar supune pe toți la risc. 

 Orfelinate 

Deși autoritățile române au înregistrat progrese semnificative în reformarea procedurilor de 

protecție a copilului în ultimele două decenii, încă există 7500 de copii care locuiesc în cele 

191 orfelinate rămase. Faptul că nu toate aceste instituții au fost închise, chiar dacă există o 

decizie potrivit căreia ele vor fi închise până în 2020, a reprezentat o îngrijorare, în pofida 

faptului acordării unor fonduri UE pentru a ajuta acest proces. 

 

7. Rata retraficării în România 

 Discrepanțe regionale 

Condițiile pentru retraficare au fost propice dacă victima s-a întors într-o zonă rurală fără 

acces la servicii, iar plasarea geografică arbitrară a victimelor pare a constitui o preocupare. 

Majoritatea victimelor, dacă au dorit să se întoarcă în România, au făcut-o în mod 

predominant pentru a-și vedea familiile, astfel încât multe din victime s-au întors exact în 

aceeași zonă unde au fost vizate inițial de traficant. 

Este îngrijorător faptul că victimele au ales să se întoarcă la familiile lor pentru că opțiunile 

disponibile nu le-au fost comunicate în mod clar. De exemplu, a existat îngrijorarea că 

adăposturile sigure au fost percepute ca orfelinate asemănătoare închisorii, nu precum case ce 

oferă un mediu familial. O altă preocupare a fost aceea că supraviețuitorii nu au fost informați 

întotdeauna asupra drepturilor lor. O alegere mai clară, care să fie mai ușor de înțeles, ar 

trebui oferită tuturor victimelor care se întorc. 

 

8. Organizațiile neguvernamentale din România 

 Discrepanțe regionale 

ONG-urile cu care s-a întâlnit echipa Fundației au realizat o muncă de o valoare neprețuită, 

însă respectivele au evocat absența unor ONG-uri specializate în regiuni întregi din România, 

de obicei în acele zone în care locuitorii erau deosebit de vulnerabili la a fi traficați, ceea ce 

însemna că victimelor care doreau să se întoarcă în astfel de regiuni le-a fost oferită puțină 

asistență sau chiar deloc. 

 Activitate de colaborare  

Este îngrijorătoare lipsa de solidaritate dintre ONG-uri, precum și dintre unele ONG-uri și 

agenții guvernamentale. Cauzele acestei probleme, comunicate Fundației, au fost trei:  
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(1) ONG-uri distincte care doresc atragerea de resurse ce sunt limitate; (2) nu există un nivel 

standardizat de asistență; (3) nu există o armonizare a procesului național de sesizare. 

Așadar, în timp ce au existat exemple de bună cooperare interinstituțională, nu a existat o 

modalitate agreată de asistență a victimelor în cadrul mecanismului național de sesizare. 

Lipsa armonizării a fost o problemă clară. Fundația a fost informată, de exemplu, despre 

cazul în care un ONG nu a avut spațiu disponibil pentru a primi un supraviețuitor și a cerut 

unui alt ONG să-l găzduiască, dar în pofida faptului că cel din urmă avea spațiu disponibil, a 

refuzat să ajute.  

 Standarde convenite 

Activitatea de colaborare ar putea, de asemenea, să răspundă preocupărilor legate de lipsa 

standardelor convenite. Există unele ONG-uri care ar putea face mai mult rău decât bine, ceea 

ce presupune necesitatea existenței anumitor standarde, dacă nu cumva este necesară 

acreditarea asistenței. „Human Trafficking Foundation” a colaborat cu sectorul din Marea 

Britanie pentru a realiza standarde similare pentru adăposturi și asistență extinsă în Marea 

Britanie pentru victimele traficului de persoane, iar guvernul Marii Britanii a adoptat 

standarde pentru asistența victimelor traficului [„Trafficking Survivor Care Standards”], 

elaborate de „Human Trafficking Foundation”, în toate contracte de asistență pentru victime. 

Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României 

S-a sugerat ca Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României să 

aibă întâlniri mai dese cu ONG-urile. Deși aceasta ar reprezenta o posibilitate pentru ONG-

uri de a se întâlni cu parlamentarii, ea ar constitui și pentru parlamentari o posibilitate de a 

asculta în mod direct ce fac ONG-urile și care este justificarea activităților celor din urmă, și 

asupra modului în care ANITP și alte agenții cheie mențin standardele. 

 Finanțare 

Finanțarea specifică este obligatorie, potrivit legislației UE privind traficul de persoane. Atât 

Guvernul României, cât și UE ar trebui să sprijine ONG-urile pentru a compensa această 

lipsă. Un fond specific alocat ar trebui să fie disponibil ONG-urilor, inclusiv un fond de 

urgență. Chiar și acele ONG-uri care primesc fonduri considerabile din străinătate au declarat 

că există întotdeauna lipsă de fonduri și atunci se altă cu adevărat în dificultate. În plus, unele 

dintre aceste fonduri ar trebui direcționate spre finanțarea ONG-urilor pentru a lucra în 

domenii în care nu lucrează în prezent. 

 Fiscalitate 

„Nightingales Children’s Project” Cernavodă gestionează o cafenea deschisă publicului, în 

care potențialele victime ale traficului lucrează și sunt plătite. Cu toate acestea, afacerea 

aproape că a intrat în colaps anul trecut, deoarece a fost supusă aceleiași impozitări precum 

activitățile comerciale, ONG-urile nebeneficiind de niciun fel de scutiri fiscale. Apoi au 

încercat să o transforme în întreprindere socială, însă li s-a spus că se poate face acest lucru, 

dar că nu există niciun mod practic de a demara acest proiect, neexistând niciun avocat care 

să-i ajute. Ar trebui să existe o cale clară în ceea ce privește înființarea unei întreprinderi 

sociale. De asemenea, ONG-urile nu ar trebui să fie supuse fiscalității aplicabile activităților 

comerciale și ar trebui să beneficieze de scutiri fiscale. De asemenea, este important ca acest 

lucru să se facă fără prea multă birocrație, astfel încât și ONG-urile mici să poată beneficia. 
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9. Rolul țărilor de destinație – Marea Britanie  

Serviciile guvernamentale și neguvernamentale din România au descris ca fiind dificilă 

experiența lor privind colaborarea cu țările de destinație atunci când victimele au fost 

repatriate. Au existat preocupări deosebite cu privire la Marea Britanie, printre care și aceea 

că unele organizații guvernamentale și neguvernamentale din Marea Britanie nu foloseau 

căile oficiale existente pentru repatrierea victimelor, în pofida existenței proiectului românesc 

„TANGO” cu ANITP, OIM și ONG-uri. Unele victime lipsesc, fiind repatriate prin căi 

neoficiale care nu au nicio legătură cu servicii sau prestații. 

Regatul Unit are un sistem de repatriere voluntară care ajută la finanțarea victimelor traficului 

ce doresc să se întoarcă în țara de origine și le oferă 1 000 de lire sterline. Cu toate acestea, 

Fundația a fost informată despre un cerc vicios, în care victimele puteau obține bani și sprijin 

doar dacă erau incluse în mecanismul național de sesizare. Dar dacă o victimă dorea să se 

întoarcă, ea nu avea acces la respectivul mecanism de sesizare. A fost ridicată de mai multe 

ori preocuparea că Marea Britanie a trimis victimele traficului de persoane înapoi în România 

fără să le acorde sprijin. Înainte de a fi repatriate, victimelor ar trebui să li se ofere un nivel 

minim de servicii și asistență. 

S-a sugerat că ar trebui să existe un protocol pentru un standard minim de informații ce pot fi 

schimbate cu furnizorii de servicii din România. ONG-urile din Marea Britanie par să refuze 

transmiterea oricăror date, precum informații de ordin medical ale supraviețuitorului, istoricul 

cazului și istoricul juridic. În consecință, de multe ori trebuie să se efectueze din nou testele 

medicale și să se treacă prin istoricul victimei, lucru care retraumatizează supraviețuitorii. 

Organizațiile din România sunt informate uneori că victimele sunt pe drum, doar cu câteva 

ore înainte de sosirea lor.  
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VII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului României a formulat 

următoarele concluzii și recomandări: 

- ANITP coordonează, evaluează și monitorizează politica națională în domeniul luptei 

împotriva traficului de persoane; 

- autoritățile române au întreprins activități semnificative pentru prevenirea traficului; 

- ANPDCA întreprinde întotdeauna o evaluare a riscurilor privind retraficarea, anterior 

returnării minorilor către familie; 

- este necesară o mai bună cooperare între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, 

în scopul de a asigura faptul că toate victimele traficului de persoane au parte de o abordare 

corespunzătoare, indiferent unde s-ar afla acestea și indiferent de proveniența lor; 

- ONG-urile ar trebui să beneficieze de scutiri fiscale, pentru activitățile economice 

desfășurate în beneficiul victimelor; 

- finanțarea serviciilor de asistență a victimelor traficului de persoane trebuie privită ca 

vizând protejarea drepturilor fundamentale ale omului;  

- folosirea fondului de finanțare de la UE pentru combaterea sărăciei, furnizând și pentru 

activități de prevenire – pentru a aborda factorii în legătură cu sărăcia, care conduc la traficul 

de persoane, lipsa de șanse, discriminarea și pentru a acorda sprijin copiilor ai căror părinți 

lucrează în străinătate și care sunt considerați a fi în pericol; 

- acordarea unei atenții mai mari finanțării directe a ONG-urilor, ele având un istoric de 

succes în lucrul cu victimele; 

- victimele traficului de persoane ar trebui informate mai clar cu privire la drepturile lor;  

- este necesară desfășurarea de campanii de conștientizare publică cu privire la traficul de 

persoane în scopul exploatării sexuale; 

- activitatea de prevenire ar trebui să se concentreze mai mult pe factorii traficului de 

persoane, cum ar fi încurajarea directă a autorităților locale să ofere, în zonele predispuse 

traficului, servicii de protecție și posibilități de formare în cadrul unor școli profesionale celor 

care sunt vulnerabili și potențiale victime;  

- crearea unui standard minim de servicii și asistență acordate victimelor române înaintea 

repatrierii lor în România, care să includă evaluări adecvate ale riscului, furnizate la 

momentul potrivit, iar datele despre caz să fie transmise ANITP înaintea repatrierii 

victimelor, în cazul în care este sigur că acestea se întorc; 

- crearea unui mod clar, agreat și transparent de transmitere a victimelor de către organizațiile 

guvernamentale la ONG-uri; 

- evaluarea riscurilor pentru victimele traficului de persoane ar trebui să acorde o atenție 

suplimentară evitării repatrierii imediate a victimei la familia sa, în cazul în care este încă 

prezent riscul retraficării ei, cu precădere atunci când victima este minoră; 

- ar fi necesară diversificarea centrelor de copii, cu un accent asupra nevoilor copiilor victime 

ale traficului. 



 

 

 


