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Rezumat 

Traficul de persoane, formă deosebit de gravă de criminalitate organizată, ia preponderent forma traficării în 

scopul exploatării sexuale sau exploatării prin muncă, afectând îndeosebi femei și copii. 

Noua strategie a Uniunii Europene privind combaterea traficului de persoane (2021-2025) urmărește cinci 

direcții de acțiune: 1. prevenirea traficului de persoane, protecția victimelor, urmărirea penală și condamnarea 

traficanților; 2. reducerea cererii; 3. contracararea modelului infracțional; 4. asistența victimelor, în special a 

femeilor și a copiilor; 5. cooperarea internațională. 

Elemente importante ale acestei noi strategii privesc evaluarea Directivei 2011/36, cel mai important act 

legislativ al UE în vigoare în materie, ocazie cu care va fi analizată posibilitatea incriminării, prin dreptul 

statelor membre, a utilizării serviciilor obținute prin exploatarea victimelor; abordarea obligației de diligență, 

în materie de muncă forțată, obligație ce revine întreprinderilor; sporirea contribuției agențiilor UE cu atribuții 

în domeniu (Europol, Eurojust etc.); ameliorarea culegerii de informații privind traficul de persoane, victime 

și făptuitori; instituirea unui mecanism de sesizare european; sporirea atenției acordate nevoilor victimelor 

(îndeosebi femei – i.e. „dimensiunea de gen” – și copii); intensificarea cooperării cu țările terțe și cu partenerii 

internaționali și regionali. 

Materialul de față descrie respectivele cinci direcții de acțiune ale noii strategii a UE și încearcă încadrarea lor 

într-un context mai general, cu referire la lucrări și poziții recente. Sunt trecute în revistă apoi câteva rapoarte 

internaționale recente ce evaluează situația din România. Concluziile expun reflecții succinte, rezultate din 

compararea acestei noi strategii a UE cu documentele strategice anterioare în aceeași materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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1. Context 

Traficul de persoane este o formă deosebit de gravă de criminalitate organizată, întrucât distruge vieți, încălcă 

demnitatea, libertatea și drepturile fundamentale ale victimelor traficului de persoane; deseori este o 

infracțiune violentă comisă de rețele de criminalitate organizată. 

Traficul de persoane este un fenomen global, existând în fiecare țară și în fiecare regiune, inclusiv în Uniunea 

Europeană („UE”). 

În UE, în perioada 2017-2018 (din care provin cele mai recente date), au fost înregistrate peste 14 000 de 

victime; se apreciază că numărul lor real este, probabil, mult mai mare. Profilul victimelor este următorul: 

aproape jumătate sunt cetățeni din țări terțe UE (în principal din Africa, Balcanii de Vest și Asia), iar un număr 

semnificativ al victimelor sunt traficate în țara lor; majoritatea victimelor sunt femei și fete (72 %) traficate în 

scopul exploatării sexuale (60 %), iar 15 % din victime sunt exploatate prin muncă; alte forme de exploatare 

menționate în comunicarea de față sunt activități infracționale forțate, obligarea la cerșetorie, prelevarea de 

organe, trafic de copii, adopția ilegală a copiilor, căsătorii forțate. Aproape un sfert dintre victime sunt copii 

(i.e. persoane ce au mai puțin de 18 ani). Majoritatea traficanților sunt cetățeni ai UE și aproape trei sferturi 

sunt bărbați. Această infracțiune aduce profituri mari infractorilor și generează costuri umane, sociale și 

economice enorme; potrivit unui studiu elaborat pentru Comisia Europeană (2020), costul economic la nivelul 

UE este estimat la 2,7 miliarde euro într-un singur an. 

Într-un raport din anul 2016 privind traficul de persoane, Europol arăta că traficul de persoane în UE constituia 

preponderent o afacere europeană, în măsura în care, la acel moment, 70 % dintre victimele identificate în UE 

erau cetățeni ai UE, iar între victime și suspecții de trafic existau, în general, legături de ordin național și etnic, 

iar uneori chiar de rudenie. 

Începând cu anul 2010, traficul de persoane reprezintă o prioritate a UE în materia criminalității în cadrul 

ciclului de politici ale UE de combatere a criminalității grave și organizate, iar direcții de acțiune au fost 

expuse anterior în Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, 

COM(2012)2861. Această strategie enunța cinci priorități-cheie referitoare la prevenire, urmărirea penală, 

protecția victimelor, parteneriate și mai buna cunoaștere a fenomenului. Strategia respectivă a fost continuată 

în luna decembrie 2017 de o comunicare, COM(2017)728, ce a propus un set de priorități specifice menite să 

intensifice eforturile UE în domeniul prevenirii traficului de persoane – axate pe subminarea modelului de 

afaceri utilizat în traficul de persoane, pe îmbunătățirea accesului victimelor la drepturi, respectiv și pe 

furnizarea unui răspuns coordonat și coerent prin acțiunile interne și externe ale UE. 

Noua strategie a UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025, COM(2021)171, prezentată în luna 

aprilie 2021, notează că, în pofida progreselor înregistrate, traficul de persoane rămâne o amenințare gravă în 

UE, punând anual în pericol mii de persoane, în special femei și copii; traficanții profită de inegalitățile sociale, 

precum și de vulnerabilitățile economice și sociale ale persoanelor, amplificate de pandemia de COVID-19, 

fapt ce ajută pe infractori să găsească mai ușor victime. 

La nivelul UE, cel mai important act legislativ în vigoare în materie este Directiva 2011/36 privind prevenirea 

și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia. Până în prezent, Comisia Europeană a 

prezentat trei rapoarte privind evoluțiile înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane în contextul 

punerii în aplicare a acestui instrument legislativ: în 2016 (COM(2016)267), în 2018 (COM(2018)777) și în 

2020 (COM(2020) 661). 

Cele mai importante instrumente ale dreptului internațional în materia prevenirii și combaterii traficului de 

persoane sunt, pe de o parte, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 

special al femeilor şi copiilor (2000)2, protocol adiţional la Convenţia ONU împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate, primul instrument internaţional cuprinzător care a abordat problema traficului de 

persoane, iar pe de altă parte, Convenţia Consiliului Europei (nr. 197) privind acţiunea împotriva traficului de 

                                  
1 Notăm că respectiva strategie a fost examinată și de Camera Deputaților, care a adoptat o opinie. 

2 România a ratificat acest protocol prin Legea nr. 565/2002; protocolul în cauză este denumit și „Protocolul de la Palermo”, după 

numele localității în care instrumentul a fost deschis spre semnare, în decembrie 2000. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37340/20185274_qc0418775enn_pdf.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_286_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_728_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_171_RO_ACT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_267_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/39748
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/39751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73578
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=175
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-314761744/Opinie%20finala%20COM(2012)286.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/39747
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persoane (2005)3. Cea din urmă convenţie conţine un cadru extins şi coerent de reglementare a prevenirii, 

cooperării între diferiţi actori, protecţiei şi asistenţei victimelor, precum şi a obligaţiei de a incrimina traficul 

de persoane. Relevantă în domeniu este și Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989)4, care 

urmăreşte protejarea copiilor în privinţa tuturor formelor de exploatare sexuală şi de abuz sexual; obligaţia se 

extinde la exploatarea sexuală şi la abuzul sexual la care sunt supuşi copiii în contextul traficului de persoane. 

Această nouă strategie a UE se află în strânsă legătură cu Strategia UE de combatere a criminalității 
organizate pentru perioada 2021-2025, cea dintâi vizând însă aspectele specifice ale infracțiunii 

de traficului de persoane (în raport cu prioritățile holistice și acțiunile-cheie ale celei de a doua strategii). 

 

2. Elemente pentru o analiză  

La 14 aprilie 2021, Comisia Europeană a prezentat Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 

2021-2025, COM(2021)171. 

Din perspectiva obiectivului de a combate în mod mai eficace traficul de persoane, strategia definește priorități 

și propune acțiuni concrete pentru a identifica și pune capăt traficului de persoane, în stadii timpurii, pentru a 

aduce infractorii în fața justiției, transformând traficul de persoane dintr-o infracțiune cu risc redus și profit 

ridicat într-una cu risc ridicat și profit redus, precum și pentru a proteja victimele traficului și a le ajuta să își 

refacă viața. 

Strategia urmărește cinci direcții, în privința cărora se pot remarca următoarele. 

 

2.1. Prevenirea, protecția victimelor, urmărirea penală și condamnarea traficanților 

Acțiunile subsumate acestei direcții vizează în mod particular punerea în aplicare a Directivei 2011/36, alături 

de evaluarea ei, ce ar putea conduce la revizuirea ei. În comunicarea de față, Comisia Europeană arată că 

directiva ar putea să nu mai fie adecvată scopului (întrucât nu s-a redus cererea de servicii obținute prin 

exploatarea victimelor; în UE persistă impunitatea infractorilor, iar numărul urmăririlor penale și al 

condamnărilor traficanților rămâne redus; este posibil ca normele minime stabilite pentru victime să nu țină 

cont suficient de nevoile lor reale). 

În privința punerii în aplicare a Directivei 2011/36, în dreptul statelor membre, un raport prezentat de Comisia 

Europeană în decembrie 2016, COM(2016)722, remarca anumite aspecte ce ar trebui îmbunătățite în acest 

context, precum măsuri de protecție a copiilor, prezumția că persoana respectivă este copil și evaluarea vârstei 

copilului, protecția înaintea și în timpul procedurilor penale, accesul la asistență necondiționată, despăgubiri, 

exonerarea de răspundere, acordarea de asistență și sprijin membrilor familiei unui copil victimă, precum și 

prevenirea. 

Comunicarea de față arată că finanțarea specifică din partea UE pentru combaterea traficului de persoane în 

interiorul și în afara UE ar urma să abordeze îndeosebi situația vulnerabilă a femeilor și copiilor. Finanțarea 

ar urma să provină prin Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă, Instrumentul 

pentru gestionarea frontierelor și vize, dar și prin programul Orizont Europa (pentru activitățile de cercetare 

în domeniul securității). Notăm, în chestiunea finanțării, publicarea, în 2016, a unui studiu referitor la 

evaluarea proiectelor în domeniul combaterii traficului de persoane finanțate de Comisia Europeană, studiu 

care a tratat perioada cuprinsă între 2004 și 2015. 

Noua strategie vizează acțiuni de intensificare a schimburilor de bune practici, inclusiv prin cooperarea 

transfrontalieră dintre organismele de aplicare a legii și cele judiciare; de facilitare a furnizării de servicii de 

consiliere, la nivel național și transnațional; de consolidare a sprijinului acordat victimelor și de îndrumare a 

lor către serviciile de sprijinire în UE și în afara ei; de promovare a activităților de sensibilizare, de cercetare 

și de analiză a datelor prin sprijinirea cooperării dintre organismele naționale relevante (institute și 

observatoare de date). 

                                  
3 Țara noastră a ratificat convenţia prin Legea nr. 300/2006. 

4 Convenția a fost ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, ulterior modificată. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_171_RO_ACT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_722_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_comprehensive_policy_review.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73577
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28980
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În chestiunea finanțării, rezoluția adoptată de Parlamentul European în februarie 2021 referitoare la punerea 

în aplicare a Directivei 2011/36 invita statele membre să asigure o finanțare stabilă și personal adecvat pentru 

identificarea și protejarea victimelor și își exprima îngrijorarea cu privire la lipsa unei finanțări adecvate pentru 

organizațiile victimelor, în special pentru cele care oferă sprijin femeilor. 

 

2.2. Reducerea cererii care favorizează traficul de persoane 

În cadrul acestei direcții de acțiune, Comisia Europeană urmează a analiza posibilitatea modificării Directivei 

2011/36, în contextul evaluării sale, inclusiv prin instituirea unor norme minime la nivelul UE cu referire la 

incriminarea utilizării serviciilor obținute prin exploatarea victimelor. Strategia de față arată că directiva nu 

impune (ci doar permite statelor membre) incriminarea utilizării serviciilor obținute prin exploatarea unor 

persoane despre care se știe că sunt victime ale traficului. Amintim că art. 18 alin. (4) din directivă precizează: 

„Pentru ca prevenirea și combaterea traficului de persoane să fie mai eficiente prin descurajarea cererii, statele 

membre au în vedere luarea de măsuri pentru a incrimina utilizarea serviciilor care fac obiectul exploatării 

menționate la articolul 2, atunci când utilizatorii serviciilor respective cunosc faptul că persoana care le 

prestează este victimă a uneia dintre infracțiunile menționate la articolul 2”. Anterior, într-un raport în 

chestiunea efectelor incriminării – prin dreptul statelor membre – a utilizării serviciilor care fac obiectul 

exploatării victimelor traficului de persoane, asupra prevenirii traficului de persoane, COM(2016)719, 

elaborat de Comisia Europeană, se arăta că România se numără printre cele 10 state membre ale UE care 

incrimina toate formele de exploatare5, în timp ce alte state membre nu instituiseră dispoziții juridice naționale 

explicite sau instituiseră o incriminare limitată și selectivă a utilizării serviciilor victimelor traficului de 

persoane. Comisia Europeană concluzionase, în amintitul raport, că neincriminarea utilizării serviciilor unei 

victime a traficului de persoane, în special atunci când se cunoștea faptul că respectiva persoană era victimă a 

traficului de persoane, reducea eficacitatea luptei globale împotriva traficului de persoane și împiedica 

atingerea obiectivelor Directivei 2011/36. O altă concluzie a acelui raport era aceea că statisticile privind 

urmăririle penale și condamnările nu puteau constitui un indicator fiabil al eficacității măsurilor, dat fiind 

faptul că impactul maxim al acelor măsuri consta în prevenirea comiterii infracțiunii de la bun început. Notăm 

totuși că, în raportul din 2016, Comisia Europeană nu a precizat în mod clar opțiunea pentru revizuirea 

directivei în sensul incriminării utilizării serviciilor victimelor traficului de persoane. 

De precizat că această chestiune este pusă în legătură cu așa-numita „cultură a impunității”, evocată, printre 

altele, și în contextul Strategiei UE privind egalitatea de gen 2020-2025, COM(2020)152, prezentată în luna 

mai 2020. Documentul de lucru ce însoțește al treilea raport (2020) privind punerea în aplicare a Directivei 

2011/36 (SWD(2020)226) arată că această cultură a impunității este prevalentă atunci când cei implicați în 

modelul infracțional și în lanțul traficului nu riscă să suporte consecințe pentru conduita lor infracțională; 

combaterea acestui fenomen și sporirea responsabilității reclamă intensificarea numărului investigațiilor, 

urmăririlor penale și condamnărilor, nu doar a traficanților, ci și a celor care profită de pe urma infracțiunilor 

și exploatării victimelor. În al doilea raport (2018) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36 

(COM(2018)777), Comisia Europeană solicita eforturi suplimentare pentru a contracara impunitatea, prin 

asigurarea faptului că persoanele care exploatează și abuzează de victime sunt aduse în fața justiției; statele 

membre erau încurajate să demareze acțiunea de incriminare a persoanelor care utilizează cu bună știință 

servicii furnizate de victimele traficului de persoane. 

O altă posibilă direcție de acțiune anunțată în strategia de față este modificarea Directivei 2009/52 

privind sancționarea angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, preconizată a 

fi prezentată la sfârșitul lunii septembrie 2021. Comisia Europeană a prezentat în 2014 un raport privind 

aplicarea acestei directive în statele membre. 

O viitoare propunere legislativă privind guvernanța corporativă sustenabilă, anunțată pentru sfârșitul lunii 

octombrie 2021, ar urma să promoveze un comportament sustenabil și responsabil pe termen lung al 

întreprinderilor. De menționat că, în cursul lunii iulie 2020, a fost publicat un studiu în materie, realizat pentru 

Comisia Europeană. Aceeași anunțase și elaborarea unor orientări privind modul de punere în practică a 

„obligației de diligență” în materia muncii forțate, în conformitate cu orientările și principiile internaționale 

privind obligația de diligență. Menționăm că, în plan internațional, în 2011, în cadrul ONU, au fost convenite 

                                  
5 Conform art. 216 din Codul penal român, se incriminează orice persoană care utilizează serviciile prevăzute la articolul 182 din 

Codul penal (privind exploatarea), alta decât traficantul, și care știe că serviciile sunt prestate de o victimă a traficului de persoane. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_719_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_226_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32009L0052
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_286_RO_ACTE_f.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Principiile directoare referitoare la întreprinderi și la drepturile omului, încorporate apoi în Principiile 

directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale (2011). În luna noiembrie 2019, mai multe 

organizații internaționale (Organizația Mondială a Muncii/ILO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică/OCDE, Organizația Mondială pentru Migrație/OIM, Fondul Națiunilor Unite pentru 

Copii/UNICEF) au prezentat un raport comun privind încetarea exploatării prin muncă a copiilor și a traficului 

de persoane în cadrul lanțurilor globale/mondiale de aprovizionare, raport ce remarca faptul că, pentru întâia 

oară, erau realizate estimări ale acestui fenomen (care se încadra între 9 %, în Africa de nord și Asia de vest, 

și 26 % în Asia de est și de sud-est) și de asemenea că eforturile în acea direcție nu puteau fi separate de cele 

menite să pună capăt încălcărilor similare ale drepturilor omului în cadrul economiilor statelor afectate de acel 

fenomen. Strategia de față cere statelor membre ale UE să promoveze inițiativele privind obligația de diligență 

în cadrul lanțului global de aprovizionare pentru produse. Notăm că, în această privință, în decembrie 2020, 

Consiliul UE a adoptat Concluzii privind drepturile omului și munca decentă în lanțurile de aprovizionare 

globale. Anterior, în octombrie 2019, aceeași instituție a UE a adoptat concluziile „Viitorul muncii: Uniunea 

Europeană promovează Declarația centenarului OIM”. În luna martie 2021, Parlamentul European a adoptat 

o rezoluție, în care a solicitat Comisiei Europene să prezinte o propunere legislativă privind diligența necesară 

cu caracter obligatoriu în cadrul lanțului de aprovizionare, pornind de la recomandărilor cuprinse în anexa 

rezoluției (anexă intitulată „Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară a 

întreprinderilor și răspunderea acestora”)6; propunerea avansată de Parlament European ar urma să stabilească 

obligațiile de diligență în lanțul valoric ale întreprinderilor mari reglementate de dreptul unui stat membru sau 

stabilite pe teritoriul UE, mai concret de a lua toate măsurile proporționale și adecvate și de a depune eforturi 

în limita mijloacelor de care dispun pentru prevenirea apariției unor efecte negative asupra drepturilor omului, 

mediului sau bunei guvernări în lanțurile lor valorice și pentru abordarea unor atari efecte în cazul apariției 

lor. O viitoare anexă la directivă ar urma să enumere drepturile omului vizate. În cursul lunii februarie 2020, 

Comisia Europeană a publicat un studiu în aceeași materie. În paralel, în strategia de față, Comisia Europeană 

a anunțat organizarea unei campanii de prevenire, împreună cu statele membre și cu organizații ale societății 

civile, care va viza sectoarele (întreprinderile) și mediile cu risc ridicat, precum sectorul ospitalității, al 

confecțiilor, pescuitului, agriculturii și construcțiilor. Notăm aici că, în al doilea raport (2018) privind punerea 

în aplicare a Directivei 2011/36 (COM(2018)777), Comisia Europeană cerea statelor membre să măsoare mai 

bine impactul măsurilor de sensibilizare și de formare, ce trebuiau să vizeze obținerea de rezultate concrete, 

în special prevenirea comiterii infracțiunii; menținerea responsabilității față de victime însemna și asigurarea 

tragerii la răspundere a întreprinderilor pentru acțiunile lor sau pentru inacțiunea lor. 

În cadrul aceleiași direcții de acțiune, statele membre ale UE au fost invitate să abordeze – în planul justiției 

penale și al inițiativelor de prevenire – toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea sexuală, să utilizeze 

sprijinul agențiilor UE (Europol, Eurojust, Cepol și Frontex) și să consolideze capacitățile actorilor lor 

operaționali, inclusiv pentru identificarea potențialelor victime. 

Amintim și că, în planul reducerii cererii care favorizează traficul, în rezoluția din februarie 2021 referitoare 

la punerea în aplicare a Directivei 2011/36, Parlamentul European invita Comisia Europeană, în cooperare cu 

statele membre, să examineze modul în care cererea de servicii sexuale stimulează traficul de persoane, 

pornind de la concluzii expuse de agenția Europol (într-un raport din anul 2016 privind traficul de persoane) 

în sensul că, în state membre în care prostituția este legală, traficanții pot utiliza unui mediu legal pentru 

exploatarea victimelor, inclusiv copii. Tot acea rezoluție arăta că statele membre aveau obligația legală să 

descurajeze și să reducă cererea pentru toate formele de exploatare, care ar trebui să fie un obiectiv-cheie 

pentru eforturile de prevenire și urmărire penală. 

În privința combaterii exploatării prin muncă, strategia de față a chemat statele membre să amelioreze 

capacitatea inspectorilor de muncă și/sau a partenerilor sociali și să faciliteze cooperarea interinstituțională 

pentru identificarea victimelor și pentru aducerea făptuitorilor în fața justiției și să coopereze cu agențiile UE 

(Europol și Autoritatea Europeană a Muncii). Cooperarea la nivelul UE ar urma să aibă loc și prin intermediul 

Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate (instituită prin Decizia 2016/344, reglementată în 

prezent prin Regulamentul 2019/1149), ce urmează a deveni parte a Autorității Europene a Muncii. În același 

                                  
6 Este desigur cunoscut faptul că, în temeiul dreptului UE în vigoare în prezent, Parlamentul European nu dispune de drept (direct) 

de inițiativă legislativă, ci acest drept aparține, de regulă, Comisiei Europene (cf. art. 17 alin. (2) TUE). Parlamentul European poate 

cere însă celei din urmă, cu majoritatea membrilor săi, să prezinte o atare propunere (art. 225 TFUE). Așadar, un text având o 

formulare precum cea din anexa rezoluției trebuie apreciat a beneficia de o anumită influență de ordin politic. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13512-2020-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-REV-1/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016D0344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
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domeniu, statele membre au fost chemate să dezvolte inițiative public-privat cu întreprinderile din sectoarele 

și mediile cu risc ridicat. Din perspectivă internațională, trebuie remarcat că, în luna decembrie 2020, Grupul 

de experți al Consiliului Europei pentru lupta împotriva traficului de persoane (GRETA) a prezentat un ghid 

privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, în care se precizează 

că inspectorii de muncii sunt bine plasați pentru a iniția acțiuni în planul prevenirii, identificării persoanelor 

traficate și investigării cazurilor de suspiciune de trafic, iar în această privință era susținută extinderea în mod 

explicit a mandatului inspectoratelor de muncă pentru gestionarea problematicii traficului în scopul exploatării 

prin muncă – indiferent de locul în care este prestată activitatea (locuințe private, sectorul neoficial) și de 

statutul administrativ al lucrărilor sau de tipul de contract între lucrător și angajator. Mandatul inspectorilor ar 

trebui să includă identificarea proceselor ilicite de recrutare, inclusiv în întreprinderi asociate. 

Amintim că, în al doilea raport (2018) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36 (COM(2018)777), 

Comisia Europeană remarca înregistrarea anumitor progrese în privința identificării victimelor traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă. 

 

2.3. Contracararea modelului infracțional pentru a opri exploatarea victimelor 

Prin această nouă strategie a UE, Comisia Europeană preconizează îmbunătățirea înregistrării și colectării 

datelor privind traficul de persoane. Este de notat că această activitate a fost inițiată în 2008, în temeiul unor 

lucrări mai vechi desfășurate la nivelul UE privind colectarea datelor în domeniu, și a constituie unul dintre 

principalele elemente vizate în Directiva 2011/36, cea care, la art. 19 („Raportorii naționali sau mecanismele 

echivalente”) impune statelor membre obligația de a institui raportori naționali sau mecanisme echivalente, 

ale căror misiuni „includ realizarea unor evaluări ale tendințelor în materie de trafic de persoane, măsurarea 

rezultatelor acțiunilor de combatere a traficului, inclusiv colectarea de date statistice în strânsă cooperare cu 

organizațiile relevante ale societății civile din acest domeniu și prezentarea de rapoarte”. Comunicarea de față 

are în vedere extinderea sferei informațiilor, pentru a include tipuri de activități infracționale legate de traficul 

de persoane și informații privind rutele de trafic. Aceeași problematică a ameliorării înregistrării și colectării 

datelor naționale privind traficul de persoane vizează, în cadrul acestei strategii, și statele membre. 

Problematica exactității datelor incidente fenomenului traficului de persoane constituie o constantă în pozițiile 

variilor actori publici. De pildă, în al doilea raport (2018) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36 

(COM(2018)777), Comisia Europeană remarca faptul că existența unor date fiabile este o premisă a 

monitorizării adecvate și a asigurării unei mai bune elaborări a politicilor. Putem menționa aici și poziția 

Parlamentului European expusă în rezoluția din februarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a aceleiași 

directive, care sublinia că lipsa datelor coerente, comparabile și detaliate continua să împiedice evaluarea 

adecvată și bazată pe dovezi a amplorii și a tendințelor fenomenului menționat, și care invita statele membre 

să își intensifice eforturile și finanțarea pentru cercetare, analiză și colectare a datelor privind toate formele 

traficului de persoane și să îmbunătățească coordonarea între sursele de date la nivel național și la nivelul UE, 

precum și colectarea de date mai actualizate, centralizate și cuprinzătoare, defalcate pe tipuri de trafic, vârstă 

și sex, origine rasială și etnică, inclusiv persoane care au făcut obiectul traficului intern. 

Noua strategie arată că, împreună cu Eurojust, Comisia Europeană va facilita crearea unui grup tematic de 

procurori specializați în domeniu și va îmbunătăți coordonarea serviciilor de aplicare a legii în cazurile 

transfrontaliere și internaționale și cooperarea judiciară între statele membre. În decembrie 2015, Eurojust 

publica un raport având ca obiect urmărirea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, ce își 

propunea elaborarea unei serii de indicatori pentru această formă de exploatare, astfel rezultată din 

jurisprudența națională. Mai recent, în luna februarie 2021, un alt raport publicat de Eurojust în domeniul 

traficului pe persoane viza identificarea celor mai bune practici și aspecte referitoare la cooperarea judiciară, 

care aborda, pe de o parte, coordonarea anchetelor, iar pe de altă parte, drepturile victimelor și care formula 

recomandări adresate în principal procurorilor, judecătorilor și autorităților de aplicare a legii. 

Strategia are în vedere inițierea unui dialog cu sectorul privat și cu sectorul digital și promovarea schimbului 

de bune practici cu sprijinul agențiilor UE. Potrivit comunicării, această direcție urmează a completa 

obligațiile ce revin platformelor de a elimina conținutul ilegal în temeiul Directivei 2000/31 privind comerțul 

electronic, ce urmează a fi consolidate prin viitorul Act legislativ privind serviciile digitale, COM(2020)825. 

În această privință, trebuie notat că tendința de legiferare are ca premisă caracterul insuficient al intervenției 

platformelor online în eliminarea conținutului ilegal. 

https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
https://publications.iom.int/books/guidelines-collection-data-trafficking-human-beings-including-comparable-indicators
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/trafficking-human-beings
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2015-12_Report-on-prosecuting-THB-labour-exploitation_EN.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2021_02_16_thb_casework_report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
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Strategia de față invită statele membre să utilizeze la maximum instrumentele existente pentru cooperarea 

operațională, cum ar fi echipele comune de anchetă, cu sprijinul Europol, și să continue cooperarea 

operațională în cadrul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale 

(EMPACT)7, să facă în mod sistematic schimb de date cu privire la anchetele referitoare la traficul de 

persoane, cu sprijinul Europol; să îmbunătățească cunoștințele și capacitățile digitale ale autorităților de 

aplicare a legii pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Noua strategie trimite la prioritatea eliminării 

profitului asociat criminalității organizate și la prevenirea infiltrării în economia legală și în societate – stabilită 

în Strategia UE de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-2025 (prin care statele membre 

sunt chemate să utilizeze în mod sistematic investigații financiare în cadrul anchetelor desfășurate de 

autoritățile de aplicare a legii, să elaboreze și să pună în aplicare un cadru solid pentru identificarea și 

confiscarea activelor provenite din activități infracționale; există și posibilitatea de utilizare a activelor 

recuperate pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor, precum și pentru activitățile transfrontaliere de 

combatere a traficului de persoane). 

În cel de-al treilea raport (2020) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36, COM(2020)661, Comisia 

Europeană nota persistența impunității infractorilor în UE, alături de numărul redus al urmăririlor penale și al 

condamnărilor ale traficanților: în perioada 2017-2018 au existat 11 788 de suspecți, 6 163 de urmăriri penale 

și 2 426 de condamnări în UE în legătură cu infracțiunile de trafic de persoane. Este precizată incidența mai 

multor factori de natură să explice motivele aflate la baza numărului mai mare de suspecți și urmăriri penale 

și a numărului mai mic de condamnări decât în perioada de raportare anterioară, precum dificultăți probatorii 

privind demonstrarea elementelor complexe ale infracțiunii; asigurarea nivelului adecvat de resurse și 

cunoștințe pentru efectuarea investigațiilor financiare; și dificultăți privind cooperarea transfrontalieră și 

internațională. Comisia a subliniat că numărul ridicat al victimelor înregistrate în UE reclamă un răspuns 

puternic din partea justiției penale în scopul eradicării impunității infractorilor și transformării infracțiunii de 

trafic de persoane într-o infracțiune „cu risc ridicat și profit redus”. Același raport remarcă faptul că Franța 

raportase cel mai mare număr de urmăriri penale pentru traficul de persoane din UE, urmată de Belgia, 

România, Austria și Bulgaria, și tot Franța înregistrase cel mai mare număr de condamnări pentru infracțiunile 

de trafic de persoane din UE, fiind urmată de România, Germania, Spania și Belgia. 

Notăm că problematica examinării și evaluării modului în care tehnologiile digitale, rețelele de socializare și 

serviciile de internet sunt utilizate pentru recrutarea victimelor traficului de persoane a devenit din ce în ce 

mai proeminentă la nivel european și internațional. Printre luările de poziție și lucrările mai recente, se poate 

remarca solicitarea avansată de Consiliul UE, în Concluziile privind securitatea internă și parteneriatul 

polițienesc european, adoptate în noiembrie 2020, de analizare a evoluțiilor tehnologice actuale și a efectelor 

acelora asupra traficului de persoane, alături de ameliorarea culegerii și evaluării datelor în cadrul 

mecanismelor existente și cooperarea mai strânsă cu Consiliul Europei și cu GRETA. Trebuie avută în vedere 

și rezoluția adoptată de Parlamentul European în februarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 

2011/36, în care Comisia Europeană și statele membre ale UE au fost invitate să examineze și evalueze 

problematica menționată, în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii și cu organizațiile societății civile, și 

să adopte norme privind răspunderea civilă pentru companiile tehnologice care găzduiesc materiale de 

exploatare, să îmbunătățească instrumentele legislative utilizate în procedurile judiciare și în urmărirea penală 

a traficanților, să promoveze schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile pertinente, furnizorii de 

servicii de internet și rețelele de socializare, să promoveze campanii de informare publică și sensibilizare cu 

privire la traficul de persoane, care să vizeze școlile, universitățile, întreprinderile și organismele de cercetare. 

În plus, se solicita Comisiei Europene să dialogheze activ cu platformele pentru elaborarea unor orientări și 

planuri de acțiune comune, care să împiedice și să combată traficul online. Era constatată prevalența abuzului 

sexual asupra copiilor și tendința de normalizare a traficului și a exploatării sexuale a copiilor, motiv pentru 

care era solicitată o reacție adecvată din partea platformelor online, alături de aplicarea integrală a Directiva 

2011/93 privind combaterea abuzului sexual și a pornografiei infantile și de intensificarea cooperării 

                                  
7 Concluziile Consiliului UE din 12 mai 2021 privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității grave și organizate 

pentru EMPACT 2022-2025 enumeră, printre respectivele priorități, traficul de persoane (a treia prioritate), având ca scop „de a 

neutraliza rețelele infracționale implicate în traficul de persoane pentru toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea prin muncă 

și exploatarea sexuală, cu un accent deosebit pe cele care exploatează minori pentru infracțiuni forțate; pe cele care recurg la violență 

sau amenință cu violența împotriva victimelor și a familiilor acestora sau care induc în eroare victimele prin simularea oficializării 

exploatării; pe cele care recrutează victime online și le fac publicitate online și sunt deserviți de brokeri care furnizează servicii 

digitale”. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/ro/pdf
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polițienești și judiciare în vederea prevenirii și combaterii exploatării sexuale a copiilor la nivelul UE. Mai 

amintim aici și o notă a Europol, publicată în luna octombrie 2020, expus obstacole ale combaterii traficului 

de persoane în era digitală, arătând că tehnologia conferă avantaje traficanților, dar și avantaje pe care 

tehnologia le oferă autorităților publice în lupta împotriva acestui fenomen. În plan internațional, o analiză a 

instrumentelor tehnologice pentru combaterea traficului de persoane, prezentată în luna iunie 2020 de 

reprezentantul special al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și coordonator pentru 

combaterea traficului de persoane, enumeră 305 instrumente și inițiative de ordin tehnologic menite să 

combată traficul de persoane, în contextul în care tehnologia constituie o sabie cu două tăișuri, prin care 

traficanții pot folosi evoluțiile tehnologice în avantaj propriu, iar în același timp autoritățile de ordine publică, 

societatea civilă și întreprinderile le pot utiliza pentru combaterea traficului de persoane. Aceleași studiu 

remarca insuficiența inițiativelor de ordin tehnologic, derulate, în fapt, preponderent de sectorul privat 

(întreprinderi) și organisme neguvernamentale. 

 

2.4. Protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, în special a femeilor și a 

copiilor 

Trebuie menționat, pentru început, că strategia de față urmează a se completa cu acțiunile cuprinzătoare 

prevăzute în Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025), COM(2020)258, și în Strategia 

cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, COM(2021)142. 

Potrivit noii strategii, Comisia Europeană va consolida capacitățile și schimbul de bune practici pentru 

identificarea victimelor, în special în rândul categoriilor vulnerabile, inclusiv prin finanțare pentru formarea 

polițiștilor, asistenților sociali, inspectorilor și polițiștilor de frontieră; va facilita programe de reintegrare și 

de consolidare a capacității de acțiune a victimelor și schimburi de bune practici în materie. Este preconizată 

instituirea unui mecanism de sesizare european de cooperare în materie de sesizare, cu sprijinul agențiilor UE 

cu competențe în materie (precum Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și 

Cepol). 

Strategia expune intenția Comisiei Europene de a asigura sprijin financiar specific pentru adăposturi speciale 

pentru cazarea victimelor, inclusiv pentru spații specializate pentru femeile și copiii victime, prin intermediul 

Fondului pentru azil, migrație și integrare și al Fondului pentru securitate internă; va fi oferită finanțare 

organizațiilor neguvernamentale și centrelor de resurse pentru migranți din țările terțe partenere, în scopul 

sprijinirii victimelor, ținând seama de nevoile specifice ale femeilor și copiilor; va fi dezvoltată o cooperare 

strânsă cu Comitetul Economic și Social European și cu Comitetul Regiunilor pentru a spori impactul 

economic, social și local al măsurilor de combatere a traficului; vor fi consolidate parteneriatele cu țările terțe 

în privința returnărilor. 

Din perspectiva vulnerabilității, un raport din anul 2016 privind traficul de persoane, elaborat de Europol, 

releva că, deși, printre victimele traficului, copiii constituiau cea mai vulnerabilă categorie, nu exista un 

consens asupra modului de evaluare a exploatării copiilor, îndeosebi când respectivii nu consideră fapta 

exploatării lor drept violentă sau abuzivă. Absența consensului a fost remarcată în același raport în legătură 

cu necesitatea instituirii unor baze de date distincte pentru victimele minore, respectiv adulte. 

Al treilea raport (2020) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36, COM(2020)661, remarcase atenția 

acordată, în statele membre, satisfacerii nevoilor specifice ale victimelor, luând în considerare în același timp 

istoricul personal al acestora și asigurarea faptului că ele beneficiau de servicii personalizate, urmând abordări 

multidisciplinare și multiinstituționale eficiente și eficace. 

În temeiul strategiei de față, statele membre sunt invitate să promoveze activități de formare și de sensibilizare 

pentru personalul susceptibil să intre în contact cu victimele și din sectoarele și mediile cu risc ridicat de 

exploatare a victimelor, precum și cu migranții victime ale traficului de persoane; să creeze medii sigure pentru 

ca victimele să poată denunța infracțiunile fără teamă de represalii și victimizări. Remarcăm faptul că, în 

paralel, în rezoluția din februarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36, Parlamentul 

European invitase statele membre să se concentreze asupra identificării copiilor victime și să-i ajute să-și 

exercite drepturile, inclusiv prin numirea unor tutori, și subliniase importanța unei justiții și a unor servicii 

specializate atente la nevoile copiilor. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/the_challenges_of_countering_human_trafficking_in_the_digital_era.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/455206_1.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_258_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
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Strategia de față mai arată că victimele nu ar trebui pedepsite pentru infracțiuni pe care au fost obligate să le 

comită în perioada în care au fost exploatate.  

Traficul de persoane nu se confundă cu traficul de migranți (denumită și facilitarea imigrației ilegale sau 

introducerea de migranți), chiar dacă între cele două asemănări. Raportul din anul 2016 privind traficul de 

persoane, elaborat de Europol8, arăta că a doua faptă constituia o infracțiune la regimul frontierelor, în timp 

ce traficul de persoane reprezintă o infracțiune împotriva persoanei, căruia îi sunt încălcate drepturi 

fundamentale. Deși ambele infracțiuni implică transportul persoanelor, traficul de migranți presupune 

întotdeauna trecerea ilegală a frontierelor naționale, în timp ce traficul de persoane se poate produce în 

interiorul aceluiași teritoriu național. O altă distincție esențială, din punct de vedere juridic, vizează 

consimțământul. Consimțământul acordat de migranți spre a fi transportați și legătura lor cu traficanții se 

sfârșește odată ce migranții au ajuns la destinație. Deși e posibil ca o victimă a traficului de persoane să își fi 

dat acordul pentru a fi transportată spre o nouă destinație, consimțământul său inițial își pierde relevanța din 

perspectivă juridică atunci când traficantul recurge la amenințare, constrângere, inducere în eroare sau fraudă 

în vederea exploatării victimei. Dintr-o altă perspectivă, există o legătură (de ordin faptic) între cele două 

forme de criminalitate. Comisia Europeană, de pildă, nota în în al doilea raport (2018) privind punerea în 

aplicare a Directivei 2011/36 (COM(2018)777), creșterea drastică, în cursul anilor 2014-2016, a numărului 

femeilor și fetelor traficate prin ruta central-mediteraneană în scopul exploatării sexuale în UE, și importanța 

abordării traficului de persoane în contextul migrației, ținând seama de noi modele precum practicile 

disproporționate de vizare a femeilor și fetelor victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. 

La începutul anului 2018, OSCE publica un studiu care trata chestiuni aferente identificării și protejării 

victimelor traficului de persoane în contextul fluxurilor migraționiste în regiunea OSCE, cu accent asupra 

primei identificări și a capacităților de primire a refugiaților și migranților. Studiul milita pentru depășirea 

răspunsurilor urgente, motivate de nevoi umanitare, în favoarea unei asistențe anticipative și a unor strategii 

de prevenție. El mai nota și că mecanismele de prevenție și protecție se centrau prea adesea asupra anumitor 

forme de exploatare, precum exploatarea sexuală, în timp ce alte forme de exploatare, precum exploatarea 

pentru muncă erau ignorate. 

Potrivit strategiei de față, statele sunt chemate să asigure finanțarea pentru programe comunitare și de 

îndrumare inter pares pentru consolidarea capacității de acțiune a victimelor. Atari programe, menționate în 

comunicare, vizează sprijinirea victimelor în procesul de recuperare și reintegrare, cum ar fi servicii medicale, 

psihologice sau juridice specializate, precum și facilitarea accesului la educație și la oportunități economice. 

Strategia enunță obiectivul îmbunătățirii funcționării mecanismelor naționale de sesizare9. Deși Directiva 

2011/36 nu definește un atare mecanism, art. 11 alin. (4) precizează că „[s]tatele membre iau măsurile necesare 

pentru a institui mecanisme adecvate care să permită identificarea timpurie și acordarea timpurie de asistență 

și de sprijin victimelor, în cooperare cu organizațiile de sprijin relevante”. Instituirea unor atari mecanisme, 

naționale și transnaționale, a fost stabilită ca primă acțiune în cadrul Strategiei UE pentru perioada 2012-2016 

în vederea eradicării traficului de persoane, COM(2012)286 (în interiorul priorității A: „identificarea, protecția 

și acordarea de asistență victimelor traficului de persoane”). Noua strategie a UE arată că, potrivit Directivei 

2011/36, respectivele mecanisme permit identificarea timpurie și acordarea timpurie de asistență și de sprijin 

victimelor; funcționarea lor a fost evaluată într-un studiu elaborat pentru Comisia Europeană în luna octombrie 

2020. În privința țării noastre, studiul amintit notează că domeniul de acțiune al mecanismului național de 

sesizare este foarte amplu, incluzând toate criteriile de identificare; menționăm că mecanismului național de 

identificare și referire a victimelor traficului de persoane a fost aprobat printr-un ordin publicat în 2008. În 

plus, același studiu oferă exemplul procedurii utilizate de mecanismul național de sesizare din țara noastră, 

care instituie o obligație de informare a ANITP pentru orice instituție sau organizație care intră în contact, 

pentru întâia oară, cu victima. În privința ameliorării modului în care victimele traficului își exercită drepturile, 

aceeași cercetare menționată formulează cinci direcții de acțiune: identificarea timpurie a victimelor, 

importanța egală acordată tuturor victimelor și tuturor formelor de exploatare, cooperarea strânsă cu toți actorii 

                                  
8 În privința acestei agenții a UE, notăm și faptul că în anul 2016, în cadrul său, a fost înființat Centrul european privind introducerea 

ilegală de migranți (EMSC), având ca misiune sprijinirea statelor membre în identificarea și dezmembrarea rețelelor criminale 

implicate în traficarea migranților. 

9 Cf. „referral mechanisms” (en.). 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/367061.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_286_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_reviewing_the_functioning_of_member_states_national_and_transnational_referral_mechanisms.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100438
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc
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de la toate nivelurile, monitorizarea modului în care victimele au acces la drepturi, disponibilitatea, 

accesibilitatea și viabilitatea finanțării.  

Al treilea raport (2020) privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36, COM(2020)661, arată că domeniul 

de aplicare, funcționarea și nivelul de oficializare a mecanismelor de sesizare variază de la un stat membru la 

altul, în contextul generalizării acestui tip de măsură și procedură, menit să îmbunătățească identificarea 

victimelor (de exemplu, indicatori, orientări axate pe grupuri specifice expuse unui risc ridicat, inițiativă 

comună a autorităților de aplicare a legii, a inspectorilor de muncă și a serviciilor de migrație). 

O problematică recurentă, sesizată în diverse rapoarte și studii, este cea a accesului la asistență juridică și 

reprezentare în instanța de judecată pentru victime. În această privință, cităm un raport recent, elaborat în 

cadrul Universității din Liverpool și publicat în luna mai 2021, care tratează această stare de lucruri în 

contextul Regatului Unit (mai concret al Angliei).  

În sfârșit, putem aminti reflecții ce abordează chestiunea efectelor generate de pandemia de Covid-19 pentru 

fenomenul traficului de persoane, în particular pentru statutul victimelor. Astfel, de pildă, Parlamentul 

European (în rezoluția din februarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36) nota că, deși 

nu era cuantificabil încă impactul complet al pandemiei, era clar că criza afecta în mod disproporționat 

victimele cele mai vulnerabile ale traficului de persoane, în special femei și copii și persoanele aflate în situații 

precare, pentru motivul închiderii multor adăposturi și al suspendării serviciilor respectivelor, situație ce a 

privat victimele traficului de locuință, îngrijiri medicale și asistență juridică. O concluzie similară a fost 

precizată anterior într-un material elaborat în comun de OSCE și ONU, publicat în cursul lunii iulie 2020, ce 

era menit să ofere îndrumări pentru gestionarea tendințelor și consecințelor pandemiei pentru traficul de 

persoane, pornind de la constatarea exacerbării vulnerabilității femeilor și fetelor față de traficare în scopul 

exploatării sexuale. În cursul pandemiei, atragerea și exploatarea victimelor prin intermediul internetului au 

fost folosite pe scară largă și totodată a crescut cererea de materiale conținând abuzuri sexuale săvârșite asupra 

copiilor. În luna aprilie 2021, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate a publicat un raport în 

aceeași tematică a efectelor pe care pandemia le-a produs pentru traficul de persoane, care, pe lângă studierea 

efectelor pandemiei asupra dimensiunii și caracteristicilor traficului de persoane, a victimelor sale și a 

organizațiilor competente (în planul ordinii publice, cercetării și urmăririi penale, celor din sectorul judiciar, 

organizațiilor neguvernamentale care prestează servicii de asistență și reintegrare), a examinat diverse 

inițiative în răspuns la problemele ridicate de pandemie și identifică practici promițătoare. O analiză privind 

traficul de persoane în 2020 în România, prezentată în luna martie 2021 în cadrul Agenției Naționale 

împotriva Traficului de Persoane (ANITP) evoca probabilitatea ca, în perioada următoare, pandemia să 

conducă la modificări ale dinamicii traficului de persoane, în contextul în care era prematur să se 

concluzioneze că scăderea numărului victimelor identificate și înregistrate în mecanismul național de 

identificare și referire, comparativ cu 2019, era motivată doar prin închiderea granițelor și prin restricțiile de 

circulație a populației. 

 

2.5. Dimensiunea internațională 

Menționăm că, încă din 2005, Consiliul UE a aprobat o strategie pentru dimensiunea externă a justiției și a 

afacerilor interne (JAI), prin care solicitase „documente orientate către acțiune” care să acopere țări, regiuni 

sau teme specifice prioritare; în domeniul traficului de persoane, în decembrie 2009, Consiliul UE a aprobat 

documentul orientat către acțiune privind consolidarea dimensiunii externe a UE în ceea ce privește 

combaterea traficului de persoane. 

În cadrul acestei direcții de acțiune, noua strategie a UE include instrumente de politică externă de care dispune 

UE. Constanta abordării UE în domeniu pare a fi aceea a urmăririi unei legături mai puternice între 

dimensiunea externă și cea internă a traficului de persoane (precum arată, de pildă, al treilea raport (2020) 

privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36, COM(2020)661). Notăm că, anterior, în al doilea raport 

(2018) privind punerea în aplicare a aceleiași directive (COM(2018)777), dar și al treilea raport (2020), 

Comisia Europeană evoca existența a numeroase politici, parteneriate și dialoguri externe cu țările terțe care 

abordau problema traficului de persoane, precum procesele de la Khartoum și Rabat, monitorizarea planului 

de acțiune comun de la Valletta și Grupul operativ comun UA-UE-ONU, alături de misiunile și operațiunile 

sale în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC); în plus, prin intermediul instrumentelor sale 

de finanțare externă, UE susținuse numeroase acțiuni de combatere a traficului de persoane în țări terțe. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
https://modernslaverypec.org/assets/downloads/Legal-advice-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/458434_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/The_effects_of_the_COVID-19_pandemic_on_trafficking_in_persons.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/Analiza%20succinta%20victime%20identificate%20in%202020%20final.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15446-2005-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6865-2010-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
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Noua strategie a UE ridică perspectiva utilizării regimului mondial de sancțiuni al UE în materia drepturilor 

omului (Decizia (PESC) 2020/1999 și Regulamentul (UE) 2020/1998), în privința acelor persoane fizice, 

entități și organisme responsabile pentru, implicate în sau asociate cu încălcări grave ale drepturilor omului și 

abuzuri grave împotriva acelora la nivel mondial. Se observă că acest nou instrument al UE se aplică, printre 

altele, traficului de persoane, precum și abuzurilor împotriva drepturilor omului comise de persoane care 

introduc ilegal migranți. Este de asemenea de remarcat faptul că, într-o rezoluție din martie 2019, ce avea în 

vedere un atare regim european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului, Parlamentul European 

insista asupra caracterului concordant și complementar al viitorul regim cu politicile existente ale UE și cu 

măsurile restrictive orizontale și specifice fiecărei țări existente, dar și cu cadrul internațional existent privind 

sancțiunile, în special cu Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. 

La sfârșitul lunii septembrie 2021, Comisia Europeană urmează a prezenta un plan de acțiune al UE de 

combatere a introducerii ilegale de migranți (2021-2025). Alte acțiuni avute în vedere potrivit noii strategii a 

UE sunt intensificarea cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale victimelor, precum și cu partenerii 

internaționali și regionali, inclusiv cu organizațiile internaționale; utilizarea dialogurilor specifice privind 

drepturile omului și securitatea în relațiile cu țările partenere; consolidarea cooperării cu Consiliul Europei și 

cu Grupul său de experți pentru lupta împotriva traficului de persoane (GRETA); sprijinirea implicării 

sistematice în anumite țări a delegațiilor UE din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă prin 

comunicare, acțiuni și schimburi de informații periodice și specifice. 

Pe de altă parte, strategia UE invită statele membre să îmbunătățească schimbul de informații și date operative 

în materie penală privind traficul de persoane, infracțiunile conexe și rețelele infracționale; să faciliteze 

cooperarea operațională și judiciară transfrontalieră și internațională în țările afectate de trafic, în special în 

Balcanii de Vest, în țările din vecinătatea UE, în Africa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, inclusiv cu 

sprijinul agențiilor UE (Europol și Eurojust). 

 

3. Rapoarte internaționale recente ce evaluează situația din România 

Subsecvent vizitei oficiale, în luna noiembrie 2019, întreprinsă în România de reprezentantul special al 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și coordonator pentru combaterea traficului de 

persoane a, a fost anunțată (pentru începutul anului 2020) publicarea unui raport care să descrie starea de 

lucruri și să prezinte recomandări. În cursul vizitei, reprezentantul special al OSCE a apreciat progresele atinse 

de autoritățile române în anumite domenii ale eforturilor de combatere a traficului, iar în alte materii 

respectivul a susținut necesitatea unor ameliorări. 

În contextul celei de a treia runde de evaluare, o delegație a Grupului de experți al Consiliului Europei pentru 

lupta împotriva traficului de persoane (GRETA) a întreprins o vizită în România, în luna martie 2020. 

Evaluarea a urmărit îndeosebi accesul victimelor traficului la justiție și la remedii efective. La 3 iunie 2021 a 

fost publicat raportul final al respectivei runde. Raportul a notat continuarea de țara noastră a acțiunilor de 

dezvoltare a cadrului legislativ și de politici în materie – menționându-se amendamente la Codul penal în anul 

2020 pentru majorarea sancțiunilor minime pentru traficul de minori și introducerea unor noi circumstanțe 

agravante pentru respectiva infracțiune. Era menționată adoptarea unei noi strategii naționale în domeniu 

pentru perioada 2018-2022, alături de un plan de acțiune pentru perioada 2018-2020; se preciza instituirea 

unui comitet de monitorizare pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a unui grup de lucru pentru 

asistența victimelor, alături de actualizarea, în 2019, a mecanismului național de identificare și referire. 

Raportul mai arăta că România rămânea preponderent o țară de origine a victimelor traficului de persoane, 

multe dintre ele fiind traficate în interiorul țării. Era menționată diminuarea numărului victimelor identificate 

de autoritățile române, precum și preponderența femeilor și a copiilor în rândul acestora. Exploatarea în 

scopuri sexuale constituia principala formă de trafic, urmată de exploatarea prin muncă. Deși legislația română 

preciza dreptul victimelor traficului la consultanță juridică gratuită, inclusiv la reprezentare juridică, era 

remarcat numărul redus de avocați specializați în reprezentarea victimelor traficului. Autoritățile române erau 

chemate să consolideze accesul efectiv la piața muncii și incluziunea economică și socială a victimelor 

traficului. Despăgubirile acordate de instanța de judecată erau rareori plătite victimelor, astfel încât GRETA 

a îndemnat autoritățile române să întreprindă eforturi suplimentare pentru garantarea accesului la despăgubiri. 

În planul urmăririi penale, deși era salutată solicitarea adresată Parchetului General de Ministerul Justiției în 

sensul stabilirii ca prioritate a combaterii traficului de persoane, era remarcată slăbirea răspunsului justiției 

penale față de această infracțiune. Se solicita extinderea exonerării de răspundere penală pentru toate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020D1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1998
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0215_RO.html
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta
https://www.osce.org/cthb/438119
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-visits-romania-as-part-of-the-third-evaluation-round
https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8
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infracțiunile săvârșite de victimele traficului de persoane. Era solicitată anonimizarea datelor cu caracter 

personal ale victimelor pe site-uri judiciare, precum și specializarea judecătorilor în tratarea cauzelor ce 

implică trafic de persoane. Raportul nota progrese privind sensibilizarea publicului în legătură cu traficul de 

minori, dar și preponderența acelui fenomen, solicitându-se măsuri suplimentare, precum și ameliorarea 

identificării victimelor, inclusiv în plan bugetar, prin alocarea către Inspecția Muncii a unor resurse adecvate 

pentru prevenirea și identificarea cazurilor de trafic în scopul exploatării prin muncă, dar și în cazul în care 

recrutarea și/sau exploatarea se desfășoară online. A fost exprimată preocuparea în legătură cu capacități 

reduse ale adăposturilor administrate de sectorul public. În privința victimelor străine ale traficului, autoritățile 

române au fost chemate să le ofere un termen de recuperare și reflecție, precum și măsuri de protecție și 

asistență. 

Raportul din 2021 al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane, publicat în luna iulie 2021, 

a arătat că guvernul României nu îndeplinea standardele minime pentru eliminarea traficului, însă depunea 

eforturi semnificative în acea direcție, eforturi concretizate în investigarea mai multor cauze; condamnarea 

mai multor traficanți și instituirea unei structuri specializate, în cadrul parchetului, pentru urmărirea acestor 

infracțiuni; adoptarea unor standarde minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor, semnarea unor acorduri de cooperare în vederea construirii unui adăpost pentru victime repatriate. 

Raportul a menționat și neajunsuri, precum complicitatea unor funcționari la exploatarea copiilor aflați în 

centre de plasament; identificarea unui număr mai redus de victime; lipsa unei finanțări suficiente pentru 

servicii de asistență și protecție. A fost menționată elaborarea noii strategii în domeniu, care, dacă ar fi pusă 

în executare, ar constitui un efort semnificativ pentru atingerea standardelor minime. Pentru al treilea an 

consecutiv, Departamentul de Stat al SUA a inclus țara noastră în nivelul 2 pe lista țărilor aflate sub 

supravegherea SUA (Tier 2 Watch List)10. Raportul a formulat și recomandări privind identificarea 

potențialelor victime, îndeosebi a celor vulnerabile, investigarea și urmărirea penală a cauzelor de trafic, 

sancționarea penală a traficanților, creșterea semnificativă a calității și disponibilității serviciilor pentru 

victime, modificarea legislației pentru a permite susținerea financiară a serviciilor prestate victimelor de 

organizații neguvernamentale, formarea judecătorilor pentru gestionarea cauzelor ce implică traficul de 

persoane, creșterea numărului polițiștilor care anchetează acest tip de criminalitate și care desfășoară 

investigațiile financiare în domeniu, creșterea eforturilor de eliminare a exploatării copiilor prin muncă, 

dezvoltarea unui sistem integrate pentru identificarea și urmărirea activelor traficanților, sporirea pregătirii 

profesionale a acelor responsabili publici ce intră în legătură cu victimele, mecanisme de sancționare a acelor 

agenții de plasare a forței de muncă care contribuie la trafic, sporirea calității serviciilor de consiliere 

psihologică și a celor medicale, oferirea de consultanță juridică victimelor, reducerea taxelor de timbru și 

sporirea eforturilor de indemnizare a victimelor. 

 

4. Concluzii succinte 

Compararea direcțiilor de acțiune anunțate în noua strategie a UE privind combaterea traficului de persoane 

(2021-2025) cu direcțiile similare urmărite în documentele strategice anterioare poate avea pertinență pentru 

înțelegerea acțiunii publice în vederea prevenirii și combaterii acestei forme de criminalitate și a modului în 

care au evoluat măsurile de răspuns întreprinse la nivel internațional, regional/european și național. Vom 

remarca faptul că prioritățile-cheie enunțate în strategia UE pentru perioada 2012-2016, cinci la număr 

(prevenirea, urmărirea penală, protecția victimelor, parteneriate și mai buna cunoaștere a fenomenului), își 

păstrează deplina relevanță în cadrul noii strategii a UE, chiar dacă aceasta din urmă a denumit altfel direcțiile 

sale de acțiune. 

O primă concluzie care se poate desprinde este aceea a dezvoltării notabile a cadrului juridic, 

administrativ/instituțional și al politicilor statelor în domeniu. 

                                  
10 Acest nivel secund pe lista țărilor aflate sub supravegherea SUA vizează țări ale căror guverne nu îndeplinesc în mod deplin 

standardele minime stabilite în Legea SUA privind protecția victimelor traficului din 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 

2000), însă care depun eforturi semnificative în direcția atingerii respectivelor standarde, țări în care numărul estimat al victimelor 

formelor grave de trafic este foarte mare sau se află în creștere semnificativă, iar țara în cauză nu întreprinde acțiuni concrete 

proporționale, sau țări în care nu se pot dovedi eforturi sporite de combatere a formelor grave ale traficului de persoane comparativ 

cu anul precedent, inclusiv investigații, urmăriri penale și condamnări ale traficanților, asistența sporită acordată victimelor și 

reducerea dovezilor de complicitate a unor responsabili guvernamentali la forme grave de trafic. 

https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/romania/
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O altă posibilă concluzie vizează preocuparea pentru ameliorarea cadrului de strângere a informațiilor și 

identificării victimelor. Potrivit noii strategii a UE, este preconizată instituirea unui mecanism de sesizare 

european de cooperare în materie de sesizare, care să recurgă la sprijinul agențiilor UE cu competențe în 

materie. 

În această privință, se poate remarca, tot în chip concluziv, rolul agențiilor UE, în particular al Europol și 

Eurojust, în combaterea acestei forme de criminalitate, în cadrul cooperării operaționale și judiciare. Un alt 

element de noutate, ce merită a fi urmărit în continuare, privește așa-numita obligație de diligență, cadru juridic 

ce ar obliga întreprinderile să acționeze împotriva exploatării prin muncă, formă a traficului de persoane. 

Evoluția fenomenului migraționist (înspre continentul european), ulterior anilor 2015 și 2016, a adus încă o 

dată în prim-plan chestiunea traficului de persoane în contextul traficului de migranți și al variilor forme de 

exploatare. 

O constanță a acțiunii publice vizează asistența victimelor și preocuparea pentru ajustarea acestei asistențe în 

funcție de nevoile lor. 

În sfârșit, notăm ca elemente de noutate, pe de o parte, permanentele evoluții tehnologice – ce reclamă 

răspunsuri noi la probleme noi, iar pe de altă parte, efectele pe care pandemia de Covid-19 le atrage pentru 

fenomenul traficului de persoane și, în particular, pentru statutul victimelor. 

 

 
 


