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Proiect implementat de Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice
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Evoluția conceptului THB
• THB este sclavia erei moderne – o forma de comerț inuman, un fenomen ce nu cunoaște granițe
geografice, culturale, politice sau religioase, crescând rapid odată cu procesul globalizării;

• Minimum 2 persoane sunt vândute sau revândute în fiecare minut, în timp ce 3 persoane la mia de
locuitori din întreaga lume sunt captivi ai muncii forțate pentru un profit estimat, în plan mondial, ca
fiind între 25 și 32 de miliarde de dolari anual;

• În 1999 comunicatea internațională a stabilit Programul Global de Luptă împotriva Traficului de
Ființe Umane al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime pentru a monitoriza
dimensiunea internațională a acestui fenomen la nivel mondial;

• Amploarea fenomenului a făcut ca traficul de persoane să fie una dintre temele prioritare pe agenda
organizațiilor internaționale, cunoscând o abordare distinctă și specifică în ultimul mileniu.
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Evoluția conceptului THB
• Comunitatea internațională a elaborat strategii și programe de luptă împotriva
traficului de ființe umane (1921); totuși politicile multor state nu răspund dinamicii
acestui fenomen mondial;
• Guvernele înțeleg greșit această problemă complexă și implementează mecanisme

ineficiente de combatere a traficului de persoane, precum este și situația României.
• Cel mai important instrument internațional de ghidare în combaterea THB este

Protocolul de la Palermo, care la art. 3 oferă, pentru prima dată în istoria legiferării
mondiale a acestei crime, o definiție agreată în plan internațional.
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Evoluția conceptului THB
• Această definiție a fost preluată în alte instrumente juridice regionale de interes
pentru România, precum art.4 din Convenţia Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane și art. 2 din Directiva 2011/36/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului

de persoane şi protejarea victimelor acestuia.
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Traficul de persoane – art. 210 NCP
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea SAU primirea unei

persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de
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Traficul de minori – art. 211 NCP
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea
sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia,
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi

starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;

interzicerea exercitării unor drepturi.

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în

(2) Dacă fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin.

schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei

(1) sau de către un funcţionar public în exerciţiul

persoane,

atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor

la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul

(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu

atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.

constituie cauză justificativă.

(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză
justificativă.
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Traficul de persoane – art. 210 NCP

Traficul de migranţi – art. 263 NCP

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea SAU primirea unei

(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei

persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:

persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte
cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de

(2) Când fapta a fost săvârşită:

a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în
schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei

c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante,

persoane,

pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor

(3) Tentativa se pedepseşte.

drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul

Traficul de migranţi – art. 3(a) Protocolul de la Palermo

atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.

expresia trafic ilegal de migranţi desemnează faptul de a asigura, în scopul obţinerii,

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

direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegală într-un stat
parte a unei persoane care nu este nici cetăţean, nici rezident permanent al acelui stat.
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Supunerea la muncă forţată sau obligatorie – art. 212
NCP

exploatate – art. 216 NCP
Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele
prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci

împotriva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se

art. 182, prestate de o persoană despre

pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.

care beneficiarul ştie că este victimă a

Muncă forţată sau obligatorie – art. 2 (1) ILO Cv

29/1930

traficului de persoane ori a traficului de

„Munca forţată sau obligatorie” va însemna orice muncă

minori, se pedepseşte cu închisoare de la 6

sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei

luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu

oferit de bună voie.

constituie o infracţiune mai gravă.

pedepse oarecare, şi pentru care numitul individ nu s-a
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Directiva 2011/36/UE
• Directiva 2011/36/UE:
 prevenirea și combaterea traficului de persoane este o prioritate a Uniunii și a statelor

membre;
 obiectivele principale ale Directivei constau într-o prevenire și o urmărire penală mai
riguroase, precum și o mai bună protecție a drepturilor victimelor;
 include în definiția THB și alte forme de exploatare: exploatarea activităților de cerșit,
inclusiv folosirea la cerșit a unei persoane traficate dependente;
 se utilizează o terminologie nouă, aceea a victimizării secundare, generată de procedurile
desfășurate în cadrul procesul penal.
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Directiva 2011/36/UE
• Directiva 2011/36/UE -victimizarea secundară sau revictimizarea:
 victimele traficului de persoane să își poată exercita drepturile în mod efectiv;
 beneficiază de asistență și sprijin înainte și pe parcursul procedurilor penale, dar și pentru o perioadă
de timp corespunzătoare după finalizarea acestora;
 asistența și sprijinul oferite ar trebui să includă cel puțin un set minim de măsuri eficace care sunt
necesare pentru a permite victimei să se refacă și să iasă din sfera de influență a traficanților;
 asistența și sprijinul se oferă victimei prezumate de îndată ce există un indiciu întemeiat să se creadă

că este posibil ca aceasta să fi făcut obiectul traficului și indiferent de dorința sa de a depune
mărturie.
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