Compensația
victimelor traficului de persoane
în România

Mulțumim tuturor celor care, prin participarea directă sau dialogul purtat cu
noi, ne-au sprijinit în sistematizarea unui volum foarte mare de informații,
opinii și experiențe directe și ne-au ajutat, sperăm noi, să înlesnim înțelegerea
modului în care se poate obține o compensație și astfel să motivăm un număr
mai mare dintre cei afectați de traficul de persoane să se angajeze într-un
astfel de parcurs.
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Cuvânt înainte
Câți dintre noi, chiar și cei care fac parte din acesta, nu s-au simțit intimidați,
derutați și chiar copleșiți de complexitatea sistemului de justiție? Câți dintre
cei forțați de împrejurări să facă față unei probleme “în justiție“ nu-și doresc o
înțelegere clară a drepturilor de care dispun și a alegerilor pe care le pot face
de-a lungul procesului de “înfăptuire a justiției”? La ce nivel și ce intensitate
dobândesc aceste frământări în cazul unei victime a traficului de persoane
cu al carei profil pre și post traumatic suntem destul de familiarizați? Ce
întindere și ce capacitate are în prezent rețeaua de suport de care o victimă
ar avea nevoie pentru a face față unui asemenea efort?
Tema compensației financiare a victimelor traficului de persoane beneficiază
în tot spatiul european, la nivel declarativ, de atenția sporită a multora
din segmentele societății dar, așa cum am putut constata pe parcursul
documentării, în practică, acordarea acestui drept devine greu de realizat.
Pentru cei implicați în lucrul cu victimele traficului de persoane este bine
știut că, atunci când sunt informate despre și decid să participe în procesul
penal, multe își conturează o serie de așteptări pe care, de regulă, le
subsumează speranței că li se va face dreptate. Acest tip de dreptate, de
natură restaurativă, menit să răspundă, măcar parțial, problemelor sau
vulnerabilităților victimelor, se supune acelorași rigori ca orice altă latură a
procesului penal.
De aceea, complexitatea și diversitatea problemelor de ordin juridic în
domeniul traficului de persoane ne plasează adesea în ipostaze dificile, în care
suntem descumpăniți, dezorientați și deseori copleșiți de sinuozitatea care
definește parcursul unui demers de valorificare, în sistemul de justiție, a unor
drepturi sau interese legitime, oricare ar fi acestea. Dintr-o altă perspectivă,
profunzimea efectelor și implicațiile la scară individuală și socială a acestui
tip de infracționalitate sunt o permanentă provocare pentru cei chemați să
vegheze la respectarea și aplicarea legii, fiind frecvent împinși dincolo de
ceea ce este măsurabil și riguros subordonat legilor.
Abordată destul de frecvent ca temă de discuție, compensația financiară a
victimelor infracțiunilor, zicem noi, corect tratată și reglementată în legislația
română, părea să fie dependentă doar de voința celor care o au în vedere,
iar lipsa de informații suficiente și structurate pe acest subiect lăsa loc
interpretărilor diverse la adresa respectării acestui drept.
În acest context, ideea analizării situației a părut cea mai firească dându-i-se
curs în cadrul proiectului.
Pornind de aici, a devenit evident și necesar să fie identificate soluțiile
la problemele constatate, iar atragerea la dezbateri a unei pleiade de
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specialiști români sau străini, inclusiv din domenii neimplicate până acum,
ca de exemplu executori judecătorești, mediatori, dar și a celor tradiționali,
judecători, procurori, polițiști, precum și avocați, asistenți sociali, psihologi
din organizații guvernamentale sau neguvernamentale, a părut firească
și am fost bucuroși să beneficiem de contribuția unui număr important de
asemenea profesioniști. Și, pentru că diavolul se ascunde în detalii, provocarea
a constat în simplificarea limbajului juridic pe înțelesul victimelor, cât și în
creionarea cu claritate, sperăm noi, a coordonatelor și etapelor în procesul
obținerii acestor reparații. Altfel spus, sperăm să fi reușit trasarea unui fir
roșu în labirintul sistemului judiciar care să permită victimelor să obțină acea
dreptate pe care speră să o primească.
Sperăm că acest studiu se constituie într-un punct de plecare și poate fi
încă îmbunătățit, analiza contextului mai larg reliefând dificultățile sistemului
de recuperare și valorificare a produsului infracțiunilor în general. Totuși,
maniera pozitivă în care majoritatea celor implicați s-au poziționat în raport
cu acest subiect și au contribuit cu experienţele şi cunoştinţele lor, sunt, în
opinia mea, premise ale unei evoluții a efortului de surmontare a problemelor
rămase de rezolvat.
Și pentru că ni s-a părut important să nu disipăm atenția cititorilor acestui
studiu pe detalii excesive și cantitative, s-a optat pentru concizie și ceea ce,
în aprecierea specialiștilor, a fost considerat esențial pentru întelegerea și,
eventual, soluționarea problemei, și nu doar să umplem pagini cu prevederi
legale sau bune practici în lume.
După cum spuneam, nu considerăm subiectul nici pe departe epuizat, nici nu
ne-am propus asta, de aceea îi invităm pe toți cei interesați să contribuie de
o manieră sau alta la dezvoltarea practicii și jurisprudenței în domeniu și să
continue ce am început prin acest proiect manifestandu-ne nu doar dorința,
ci și disponibilitatea de a fi partenerii unei asemenea inițiative.

						
Adrian Petrescu
Director
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
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1. Introducere
De ce încă un studiu despre traficul de persoane....
S-au scris multe pagini despre acest fenomen - „sclavie modernă” adunate în analize, studii, rapoarte, urmând diferite metodologii și perspective
de analiză, în încercarea de a descrie și de a înțelege ce se întâmplă cu
principalii săi actori, victimele și traficanții, dar și ce au făcut sau nu au făcut
și ce ar trebui să facă instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale,
organizațiile internaționale, specialiștii din domeniu sau oamenii simpli.
Numărul documentelor elaborate și al proiectelor implementate,
varietatea temelor abordate sunt o dovadă a interesului pentru fenomen, a
conștientizării existenței multiplelor sale forme de manifestare și a preocupării
continue pentru identificarea unor soluții și diminuarea consecințelor. Prezintă
și reprezintă indicatori ai îndeplinirii unor obiective în ceea ce privește
elaborarea politicilor, prevenirea și combaterea, asistența victimelor, dar mai
ales oferă o bază pentru căutarea răspunsurilor la problemele rămase fără
răspuns.
Îndelung și profund studiat, obiect de activitate al multor instituții
și organizații naționale și, mai ales, regionale și internaționale, traficul de
persoane generează multe provocari în continuare. Deși există numeroase
instrumente de lucru create și recomandări emise, în practică, încă sunt
multe situații în care nu sunt identificate sau nu sunt implementate măsuri
adecvate și eficiente. În acest sens, protecția și asistența victimelor rămâne
domeniul cel mai sensibil și încă insuficient dezvoltat.
Aria drepturilor omului este tema centrală în jurul căreia sunt dezvoltate
diferitele abordări privind traficul de persoane, atât în teorie, cât şi în
practică. „O încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului” este cea
mai utilizată definiție a traficului de persoane, expusă în toate documentele
și relatările care abordează acest subiect. O definiție învestită cu o mare
valoare și cu un impact puternic, intenționând să surprindă în câteva cuvinte
intensitatea traumelor trăite de victime. Și nu ar trebui să fie nevoie de prea
multe cuvinte pentru a atrage atenția și pentru a convinge că ne confruntăm
cu o problemă gravă.
Prin urmare, răspunsul numeroaselor instituții și organizații la
problematica traficului de persoane și, în mod specific, răspunsul la situația
persoanelor afectate în mod direct, victimele, a fost elaborarea și adoptarea
unor documente care garantează accesul victimelor la drepturi fundamentale
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și speciale: dreptul la perioadă de reflecție, dreptul la asistență și protecție
în vederea recuperării și reintegrării sociale, dreptul la asistență juridică,
dreptul la compensație financiară.
....și de ce un studiu despre compensația victimelor traficului de
persoane în România
Problema accesării efective a dreptului la compensație financiară de
către victimele traficului de persoane a fost conturată inițial în contextul
elaborării Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru
perioada 2012 – 2016.
Sursele pentru definirea problemei de ansamblu au fost cadrul
legislativ existent și rapoartele anuale privind situaţia traficului de persoane
şi modalitatea de implementare a măsurilor antitrafic.
Fiecare raport surprinde dinamica fenomenului, prezintă date statistice
despre victimele identificate anual, despre condamnările definitive pentru
comiterea infracțiunii de trafic de persoane precum și informații relevante
privind inițiativele și proiectele instituțiilor publice și ale organizațiilor
neguvernamentale, multe desfășurate în parteneriat. Deși fiecare raport are
un capitol distinct pentru descrierea măsurilor de protecție și asistență, din
cauza lipsei datelor, compensația financiară acordată victimelor traficului de
persoane a fost o temă mai puțin sau deloc reprezentată.
Dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară
este reglementat în legislația națională, ceea ce, la nivel teoretic, părea
a fi suficient pentru a garanta accesul efectiv la reparații pentru daunele
provocate de situația de trafic. Echivala cu o condiție necesară și suficientă
pentru ca victimele să fie compensate.
Deși legislația națională garantează dreptul la compensație financiară
și reglementează mecanisme de acordare, numărul victimelor traficului de
persoane care au încasat o sumă de bani cu titlu de compensație financiară,
fie că a fost plătită de către traficant fie că a fost plătită de către stat, era și
este în continuare foarte redus.
Astfel, eficientizarea măsurilor de sprijinire a accesului victimelor
traficului de persoane la formele de compensaţie financiară a devenit unul
din obiectivele specifice incluse în Strategia națională în vederea îmbunătățirii
calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane.
Eforturile de a desluși situația au reliefat că perceptia enunțată mai
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sus cu privire la existența condiției necesare pentru compensarea victimei
este, în fapt, o înțelegere trunchiată a realității. În fapt, în absența unei
intervenții directe, care, în plan teoretic, revine victimei, ca purtătoare a
interesului obținerii reparației, compensația ca atare este extrem de dificil
de obținut, pentru un subiect mai puțin sau deloc avizat, în culisele justiției
apărând chiar imposibil. Chiar dacă existența cadrului normativ pare să
aștearnă un parcurs clar pentru cei interesați, în plan practic, este necesară
angrenarea, alături de victimă, și a unui număr de specialiști în măsură să o
sprijine și să o orienteze în proces, cu precizarea că atitudinea și implicarea
activă a acestora în asumarea sarcinilor, este, probabil, raspunsul cel mai
inspirat când vine vorba de compensația financiara a victimelor traficului.
« Deci » un nou studiu despre traficul de persoane centrat pe victime
și pe dreptul acestora la compensație financiară, care mai adaugă câteva
pagini la cele scrise deja, un prim pas pentru a produce o schimbare, în
fapt, pentru valorificarea unei șanse în plus la recuperare, insuficientă însă,
pentru a șterge răul produs. Nicio sumă de bani și nicio condamnare nu pot
compensa experiențele negative trăite și consecințele provocate de situațiile
de trafic.
Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordare
națională privind compensația victimelor traficului de persoane” implementat
de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane în parteneriat cu
Consiliul Europei. Proiectul face parte din programul RO 21 „Cooperare
în Spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii
transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”
finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009–2014 .
Proiectul contribuie la îndeplinirea măsurilor stabilite prin Strategia
națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și,
totodată, răspunde recomandărilor enunțate de GRETA în cadrul primului
raport de evaluare a implementării Convenției Consiliului Europei privind
lupta împotriva traficului de fiinţe umane de către România, respectiv,
intensificarea eforturilor de informare a victimelor cu privire la dreptul lor
la despăgubire, modalităţile de accesare și asigurarea exercitării efective
a dreptului de a solicita despăgubiri de la autori, precum și a accesului la
asistenţă juridică în acest sens.
Obiectivul proiectului a vizat asigurarea accesului efectiv la
compensație financiară și asistență juridică pentru victimele traficului de
8
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persoane prin îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţi şi actori relevanți,
inclusiv organizaţiile neguvernamentale.
Rezultatele studiului au stat la baza dezvoltării celorlalte activități
din cadrul proiectului, elaborarea unor broșuri de informare a victimelor și
specialiștilor privind dreptul la compensație și organizarea unor sesiuni de
instruire a specialiștilor care pot oferi sprijin victimelor.
Studiul a fost precedat de o evaluare inițială independentă a situației din
România privind accesul victimelor traficului de persoane la justiție, realizată
în cadrul proiectului de o echipă de experți, consultanți ai Consiliului Europei.
Raportul concluzionează că aplicarea prevederilor legale privind dreptul la
compensație financiară este problematică și identifică o parte din barierele
care împiedică accesarea efectivă a mecanismelor existente și oferă o serie
de recomandări pentru schimbări structurale, pe termen lung. Promovarea
unei culturi a drepturilor victimelor este considerată schimbarea structurală
esențială, necesară pentru a facilita demersurile victimelor traficului de
persoane pentru obținerea de compensații, dar și pentru a asigura tuturor
categoriilor de victime exercitarea drepturilor.

Obiective și metodologie
Scopul propus a fost creșterea șanselor victimelor traficului de
persoane de a obține compensație financiară, prin oferirea unor soluții clare
pentru probleme bine definite.
Studiul s-a concentrat pe legislația națională privind acțiunea civilă
în cadrul procesului penal și compensația financiară acordată de către stat,
având ca obiective:
• determinarea factorilor care limitează accesul efectiv al victimelor
traficului de persoane la cele două mecanisme de compensație.
• identificarea unor soluții în vederea facilitării accesului victimelor
traficului de persoane la compensație.
Pentru atingerea obiectivelor studiului, au fost utilizate ca metode
principale și complementare analiza documentelor, interviul și studiul de caz.
Prin metodele folosite, s-a urmărit:
• o mai bună descriere și înțelegere a neajunsurilor de natură
legislativă, instituțională și socio-economică înregistrate în ceea ce privește
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accesul victimelor la despăgubiri civile sau compensație financiară acordată
de către stat.
• corelarea particularităților situației de trafic (forma de exploatare,
perioada petrecută în trafic, abuzuri suferite) cu finalitatea procesului penal,
în special cu obținerea despăgubirilor civile sau, ulterior a compensației
financiare de la stat.
• identificarea demersurilor care au condus la încasarea unor sume
de bani despăgubiri civile sau compensații financiare.
Concluziile nu sunt reprezentative din punct de vedere statistic,
fiind studiate un număr limitat de cazuri, din zone administrativ teritoriale
aleatorii, criteriul principal de selecție fiind acela al accesului la informații cât
mai complete. De asemenea, numărul interviurilor cu specialiști a fost limitat,
aceștia fiind selectați datorită experienței directe de lucru cu victimele, ce le
permite o interacțiune de lungă durată și acces la informații.
Raportul integrează și experiența celor șapte sesiuni de formare
organizate în cadrul proiectului. Reunind numeroși specialiști din toată țara,
acoperind toate categoriile profesionale care pot veni în contact cu victimele,
ofțeri de poliție, procurori, asistenți sociali, psihologi, avocați, judecători,
executori judecătorești, sesiunile au reprezentat o resursă valoroasă pentru
dezbaterea concluziilor și dezvoltarea recomandărilor.
Delimitări conceptuale
În documentele juridice și literatura de specialitate de la nivel
internațional, termenul „compensație” este utilizat cu referire la conceptul
general de plată acordată unei persoane, indiferent de sursa acestei plăți, a
mecanismului utilizat sau a tipurilor de pierderi ce trebuie să fie compensate.
Astfel, compensația include recompense acordate prin mecanisme finanțate
de stat, precum și recompense acordate în cadrul procedurilor penale, civile
sau a celor relaționate dreptului muncii1.
Legislația din România distinge şi operează cu două noțiuni care
conturează posibile demersuri/opțiuni care au drept scop asigurarea unei
reparații în formă pecuniară acordate victimelor infracțiunilor cu violență
stabilite de lege, care le include și pe cele ale traficului de persoane, și
anume compensația și despăgubirile civile.
1

Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region, OSCE/ODIHR 2008, pg. 15.
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Termenul de compensație este utilizat pentru a desemna compensația
financiară acordată de către stat, măsură reglementată prin lege pentru
asigurarea protecției victimelor unor infracțiuni. Despăgubirile civile, ca
noțiune juridică, trebuie înțelese ca fiind suma de bani stabilită prin hotărâre
judecătorească, ce urmează a fi plătită unei persoane pentru repararea
prejudiciului cauzat printr-o infracțiune.
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2. Compensaţia în legislația internațională antitrafic
Compensarea victimelor traficului de persoane este prevăzută în
principalele instrumente juridice internaţionale referitoare la traficul de
persoane, fiind încadrată în ansamblul măsurilor de asistenţă şi protecţie.
Actele normative de referinţă, ratificate și de România, care introduc
măsuri necesare și condiții de realizare a acestora, pentru orientarea, dar și
evaluarea acțiunilor întreprinse, sunt:
••Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de
persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15
noiembrie 2000, semnate de România la data de 14 decembrie 2000, la Palermo
şi ratificate prin Legea nr.565/2002.
Art. 6.6. Fiecare stat parte se asigură că sistemul său juridic prevede
măsuri care să ofere victimelor traficului de persoane posibilitatea
de a obţine repararea prejudiciului suportat.
••Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de
fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată
de România la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 300/2006.
Art. 15.3 Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul
victimelor de a fi compensate de către autorii infracțiunilor.
Art. 15.4 Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri
necesare pentru a asigura garantarea compensării victimelor, în
condițiile prevăzute de dreptul intern, de exemplu, prin stabilirea
unui fond pentru compensarea victimelor sau a altor măsuri ori
programe destinate asistenței și integrării sociale a victimelor.
••Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru
2002/629/JAI a Consiliului.
Art. 12.2 Statele membre se asigură că victimele traficului de
persoane au acces imediat la consiliere juridică și, în funcție de
rolul victimei în sistemul judiciar relevant, la reprezentare juridică,
inclusiv în vederea solicitării de despăgubiri. Consilierea juridică
și reprezentarea juridică sunt gratuite în cazul în care victima nu
dispune de suficiente resurse financiare.
Art. 17 Statele membre se asigură că victimele traficului de persoane
au acces la mecanismele existente de despăgubire a victimelor
infracțiunilor violente săvârșite cu intenție.
12
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3. Compensația victimelor traficului de persoane în
legislația națională

Cadrul legal naţional garantează dreptul victimelor traficului de
persoane de a fi compensate, asigurând posibilitatea de a solicita despăgubiri
civile de la traficant sau compensaţie financiară de la stat.

Victimele traficului de persoane au dreptul să se constituie
parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și/sau morale suferite.
Dacă nu obțin de la traficant despăgubirile civile dispuse de
instanța penală, pentru că acesta nu are venituri sau bunuri, au
dreptul să solicite compensație financiară de la stat doar pentru
anumite categorii de prejudicii.
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3.1. Acțiunea civilă în cadrul procesului penal
Comiterea infracțiunii de trafic de persoane generează pagube
materiale și morale. În consecință, raportul juridic din sfera dreptului penal
dobândește și atribute civile sens în care drepturile victimei acestei infracțiuni
se extind permițându-i acesteia ca, printr-o acțiune civilă în justiție, să
pretindă repararea prejudiciilor suferite.
Astfel, victimele traficului de persoane au dreptul să se constituie
parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri civile pentru
prejudiciile materiale și/sau morale suferite. Acţiunea civilă exercitată în
cadrul procesului penal este reglementată în Codul de Procedură Penală2 și are
ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile
pentru prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de trafic de persoane.
Definițiile pe care acțiunea civilă le-a primit în literatura de specialitate au
fost formulate în moduri diverse. Una din accepțiunile consacrate, expusă
sintetic, definește acest demers ca dreptul de a urmări, pe calea unui proces,
ceea ce ți se datorează, expunând modalitatea prin care o persoană solicită
instanței recunoașterea dreptului ori realizarea acestuia, fie prin eliminarea
obstacolelor ridicate de o alta persoană, fie prin obținerea unei despăgubiri
corespunzatoare. Altfel spus, acțiunea civilă în procesul penal reprezintă
mijlocul juridic prin care inculpatul sau partea responsabilă civilmente este
trasă la raspundere civilă. Din perspectiva posibilelor avantaje pe care o
asemenea acțiune le poate avea pentru victimele traficului de persoane, pot
fi avute în vedere cel al gratuității accesului la instanța penală în privința
laturii civile a cauzei, respectiv cel al celerității soluționării acțiunii civile.
Condiția evidentă pentru acest demers este cea a manifestării de
voință a victimei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, în cazul minorilor
făcându-se din oficiu, de a fi despăgubită, condiţie care se realizează prin
constituirea de parte civilă.
Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal dacă prin
aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului. Instanţa se pronunţă
prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.
Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii
acesteia. Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau
are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele
2

Art. 19 – 28.
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acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror.
Specialiștii atrag atenția asupra momentului până la care victimele
se pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal și, în mod deosebit,
asupra avantajelor soluționării acțiunii civile la instanța penală. O mare parte
din probele administrate pentru soluționarea acțiunii penale pot fi relevante
și utilizate pentru soluționarea acțiunii civile. Constituirea ca parte civilă
se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti, în scris sau oral
(organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal
sau, după caz, în încheiere), cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a
motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază. În cazul nerespectării
vreuneia dintre aceste condiții, persoana vătămată sau succesorii acesteia nu
se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce
acţiunea la instanţa civilă.
Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate:
îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă,
mări sau micşora întinderea pretenţiilor, solicita repararea prejudiciului
material prin plata unei despăgubiri băneşti dacă repararea în natură nu mai
este posibilă. Până la terminarea dezbaterilor în apel, victima poate renunţa,
în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, însă nu poate reveni asupra
renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi
pretenţii.
Discuțiile cu specialiștii (polițiști, procurori) au evidențiat că victimele
sunt informate cu privire la posibilitatea de a se constitui parte civilă și de
a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse de traficanți, obligația de
informare fiind reglementată prin Codul de procedură penală și prin legea
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.
Simpla comunicare a informațiilor, a drepturilor, îndeplinită de organele
judiciare urmând prevederile legii, nu asigură și înțelegerea acestora și luarea
unei decizii potrivite de către victime. Dificultățile de înțelegere a drepturilor
procesuale apar, adeseori, când încă nu au fost depășite dificultățile de
autoidentificare și acceptare a condiției de victimă a traficului de persoane.
Majoritatea victimelor traficului de persoane nu au reprezentarea consecințelor
suferite și a sumelor de bani solicitate. Ceea ce le determină, adeseori, să
accepte și să se gândească la o despăgubire este situația materială precară
în care se află și problemele cu care se confruntă și mai puțin înțelegerea
actului de justiție.
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Totuși, numărul victimelor care aleg să se constituie parte civilă
în cadrul procesului penal nu este unul neglijabil/neînsemnat. Mai mult
decât atât, există un număr considerabil de hotărâri definitive prin care
traficanții sunt obligați să plătească despăgubiri civile pentru suferințele
cauzate victimelor traficului de persoane. Instanțele au dispus acordarea de
despăgubiri civile atât în cazurile de exploatare sexuală și exploatare prin
muncă, principalele forme de exploatere, cât și în cazurile de exploatare prin
obligare la practicarea cerșetoriei sau comiterea de infracțiuni.
Prejudiciul
Obligația de despăgubire este condiționată de existența unui
prejudiciu. Prejudiciul, ca element al răspunderii civile delictuale, constă în
consecințele negative patrimoniale și morale suferite de către o persoană ca
urmare a faptei ilicite săvârșite de către o altă persoană3. Constituie prejudiciu
distrugerea sau degradarea unui bun, vătămarea integrității corporale sau a
sănătății unei persoane.
Prejudiciul material este acea consecință negativă, susceptibilă de
evaluare bănească, care decurge din lezarea unui drept sau interes legitim
patrimonial; are sau poate avea două elemente componente: pierderea
efectiv suferită și beneficiul nerealizat raportat la câștigul pe care victima îl
putea realiza prin exploatarea normală a bunului distrus sau degradat, ori
prin munca prestată de victimă4.
Prejudiciul moral este consecința negativă nesusceptibilă de evaluare
pecuniară, rezultată din lezarea unui drept sau interes nepatrimonial ce
conturează personalitatea umană, în tripla sa dimensiune5: personalitatea
fizică, personalitatea morală şi personalitatea socială (cum ar fi dreptul la
viață, la integritate corporală, la sănătate, la onoare etc.) și constă întotdeauna
în dureri fizice şi suferințe psihice ale victimei. Prejudiciile nepatrimoniale
sunt şi ele susceptibile de subclasificări. Dintre acestea, apreciem ca fiind
deosebit de utilă pentru victimele traficului de persoane acea clasificare a lor
în prejudicii corporale (prejudicii morale rezultate din leziuni sau vătămări
ale personalităţii fizice a victimei şi prejudiciile afective (prejudicii morale
independente de orice leziune fizică sau corporală).
Pentru a putea fi urmărită recuperarea acestuia, prejudiciul trebuie să
3
4
5

Dicționar de drept civil, vol. III, pg. 239.
Idem, pg. 243.
http://legeaz.net/dictionar-juridic/prejudiciul.
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întrunească o serie de condiții: să fie cert, direct și să nu fi fost reparat încă.
Este cert prejudiciul a cărui existență este neîndoielnică și a cărui întindere
poate fi sigur stabilită. Este cert numai prejudiciul actual și cel viitor, în măsura
în care apare ca o prelungire directă și necesară a unor fapte actuale. Când
dauna viitoare are caracter succesiv, reparația poate fi stabilită nu numai sub
forma unei sume globale, ci și sub forma unor prestații bănești succesive,
ca rentă viageră sau pe timp limitat. În cazul vătămării integrității corporale
sau a sănătății, prejudiciul are caracter patrimonial și totodată moral; el se
concretizează în cheltuielile medicale suportate de victimă sau în pierderea ori
restrângerea câștigului realizat prin muncă datorită pierderii totale sau parțiale
a capacității sale de muncă, precum și în durerile fizice și psihice încercate de
ea. Este îndreptățită la despăgubire atât persoana încadrată în muncă, cât și
persoana neîncadrată în muncă la data faptei ilicite; are dreptul la despăgubiri
actuale pentru capacitatea de muncă viitoare chiar minorul sub 14 ani, dacă
incapacitatea pe care o va suferi după împlinirea acestei vârste este certă6.
„Consecințele procesului de victimizare se pot manifesta instantaneu
(șoc, panică, rănire etc.) sau în termen lung, cu repercusiuni durabile (de
exemplu deteriorarea sănătății). Agresiunea, ca act generator al victimizării,
poate fi fizică sau simbolică, instantanee sau permanentă, și nu întotdeauna
o victimizare puternică este rezultatul unui traumatism vizibil și important
cantitativ. Astfel de consecințe pot fi: stres posttraumatic, amintiri neplăcute,
vise ce afectează echilibrul, o emotivitate ridicată, scăderea interesului
pentru unele activități, sentimentul de înstrăinare și izolare, alterarea
memoriei, atenției, dificultăți de concentrare, culpabilizare excesivă, evitarea
unor activități. În plan social, se pot manifesta perturbări la nivel relational;
victima devine după un anumit timp un „respins”, observând la ceilalți o
reținere în a stabili relații. Nici în situația inversă, victima nu se va simți mai
bine când diverse persoane încearcă să afle cât mai multe detalii. Însăși
trecerea victimei prin sistemul penal poate conduce la prejudicii indirecte
(financiare, psihologice, sociale) justiția fiind o reacție față de delincvenţă,
și nu o soluție. Se apreciază că victima suferă în domeniul penal un proces
de victimizare secundară, prin faptul că are loc un nou traumatism cauzat de
reiterarea evenimentului inițial în context psiho-afectiv”.7
Traficul de persoane este o infracțiune care cauzează preponderent
6
7

Dicționar de drept civil, pg. 240-241.
Bocancea, Cristian; Neamțu, George. Elemente de asistență socială. Editura Polirom, Iași, 1999.
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prejudicii morale. În accepțiunea practicienilor implicați în asistarea
victimelor traficului, noțiunea juridică de prejudiciu moral este asociată,
aproape ca un reflex, de trauma care însoțește invariabil o victimă a traficului
de persoane, traumă ce poate fi direct și indisolubil legată de episodul de
trafic sau care poate preexista acestuia, dar contribuind într-o măsură
determinantă la victimizarea prin trafic și, adesea, la „recidivă” în postura
de victimă. Consecințele psihice sunt mai puțin vizibile la exterior sau au ca
formă de manifestare comportamente ce par să contrazică, în perspectiva
observatorului, calitatea de victimă a unei persoane.
În cazul prejudiciului moral, deși se poate vorbi de o probă a certitudinii
existenței sale, nu ne putem raporta la o probă a întinderii sale, acesta fiind,
în mare măsură, un aspect ce depinde de percepția judecătorului asupra
gravității atingerii aduse8. Cadrul legislativ național nu cuprinde prevederi
privind modalitatea de determinare a cuantumului despăgubirilor în cazul
prejudiciilor morale. Jurisprudența pe acest segment, după cum a reieșit din
discuțiile cu participanții la sesiunile de formare, uzează de principiul evitării
îmbogățirii fără just temei, însă o dezbatere între diversele categorii de
profesioniști din acest domeniu, dar care poate tinde și către zona academică
și chiar către cea publică, cu privire la dimensiunea materială a valorilor
morale și consecințele violării acestora, ar putea servi nu doar posibililor
beneficiari dar și ideii de justiție, în sensul reparației, al dreptății.
Literatura de specialitate prezintă unele criterii orientative generale și
speciale de apreciere a prejudiciului moral9:
••Importanța valorii lezate prin săvârșirea faptei ilicite. Prejudiciul
moral va fi cu atât mai important cu cât valoarea lezată este mai importantă
pentru partea vătămată.
••Personalitatea victimei este un criteriu general care vine în
completarea criteriului anterior. Fiecare parte vătămată va prețui valoarea
lezată, dar și intensitatea suferințelor fizice sau psihice în raport cu mai mulți
factori care îi definesc propria personalitate. Vârsta, profesia, nivelul de
pregătire și cultură generală pot determina perceperea diferită a consecințelor
morale negative. Alți factori care țin de personalitatea victimei și care au
relevanță la aprecierea prejudiciului moral sunt situația profesională și poziția
socială a acesteia.
Pricope, Paul. Răspunderea civilă delictuală: în reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 și a dreptului european,
Editura Hamangiu, București, 2013.pg. 126.
9
Jugastru, Călina. Repararea prejudiciilor nepatrimoniale. Editura Lumina Lex, București, 2001, pg. 69-81.
8
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••Gravitatea și intensitatea durerilor fizice și suferințelor psihice. În
cazul atingerilor aduse sănătății, integrității fizice sau psihice, aprecierea
intensității și gravității durerilor conduce, în colaborare cu alte criterii, la
aprecierea prejudiciului moral și apoi la stabilirea despăgubirilor bănești.
De regulă, actele medico-legale atestă un anumit număr de zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare, ce dovedesc, implicit, și gravitatea rănilor părții
vătămate. În strânsă legătură cu gravitatea rănii, se analizează și amplificarea
consecințelor inițiale ale vătămării, existența perioadelor de spitalizare,
împrejurarea că victima a fost supusă uneia sau mai multor intervenții
chirurgicale, precum și timpul de recuperare și readaptare post operatorie.
Cauzarea prejudiciului moral în prezența unor asemenea elemente de fapt
determină o creștere a gravității consecințelor nepatrimoniale. În motivarea
acordării daunelor morale este frecvent invocată suportarea mediului
spitalicesc, spitalizarea îndelungată sporind suferințele psihice ale victimei,
putând conduce la depresii care agravează prejudiciul moral.
••Repercusiunile prejudiciului asupra situației sociale a victimei,
inclusiv în plan profesional și familial, constituie un criteriu de apreciere a
anumitor prejudicii nepatrimoniale.
Victimele traficului de persoane au nevoie de îndrumare și sprijin
pentru identificarea tuturor prejudiciilor morale și materiale suferite
și, mai ales, pentru dovedirea acestora. Încă de la primele audieri, este
recomandat să fie identificate și, după caz, documentate aspectele care
să permită cuantificarea prejudiciilor morale și materiale. Pot reprezenta
dovezi: rapoarte de evaluare psihologică, certificate medicale, chitanțe
vizând cheltuieli efectuate atât în etapele de trafic (recrutare, transport,
cazare, exploatare), cât și în etapele ulterioare traficului (repatriere,
recuperare medicală, reintegrare socială), contracte de muncă, martori.
Victimele traficului de persoane au dreptul la asistență juridică gratuită
și obligatorie. Opinia profesională a juriștilor (procurori, judecători, avocați),
fundamentată pe experiența lor practică, a evidențiat importanța asigurării
asistenței juridice de către același avocat pe tot parcursul procesului penal,
inclusiv pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești. Totodată,
specializarea celor implicați în asistența juridică a victimelor în domeniul
traficului de persoane este în egală măsură importantă.
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Măsurile asigurătorii și confiscarea
În scopul reparării pagubei produse prin săvârşirea unei infracţiuni,
implicit şi a celei relaţionate traficului de persoane, România are reglementate
instituţia măsurii asigurătorii şi cea a confiscării profiturilor şi proprietăţilor
infractorilor ca produs al infracţiunilor săvârşite.
Astfel, art. 249 din Codul de procedură penală prevede că procurorul,
în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa
de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră
preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, pentru a
evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire
a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării
extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a
cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune. Tot
potrivit Codului de procedură penală, aceste măsuri asigurătorii constau în
indisponibilizarea (prin instituirea unui sechestru) unor bunuri mobile sau
imobile ale suspectului, inculpatului sau a altor persoane în proprietatea sau
posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate, în funcţie de
scopul avut în vedere la luarea acestor măsuri asigurătorii.
Pe lângă măsurile asigurătorii, măsurile procesuale cu scopul garantării
executării obligaţiilor patrimoniale sunt completate şi cu instrumentele necesare
reparării efective a pagubei, şi anume, instituţia confiscării speciale şi cea a confiscării
extinse. Astfel, art. 112 din Codul penal prevede că sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi
folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale
făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul
folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura
scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă
sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut
scopul folosirii lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei
fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea
penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu
servesc la despăgubirea acesteia;
20
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f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.
În ceea ce priveşte confiscarea bunurilor traficanţilor, dispoziţiile art.
112^1 ce reglementează Confiscarea extinsă prevăd că sunt supuse confiscării
şi alte bunuri decât cele menţionate la art.112, în cazul în care persoana este
condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta
este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 4 ani sau mai mare şi în cazul următoarelor infracţiuni relaționate
traficului de persoane: infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor
vulnerabile; infracţiuni privind frontiera de stat a României; infracţiuni din
legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei; constituirea unui grup
infracţional organizat; traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.
Confiscarea extinsă se dispune numai în cazul în  care  se constată că valoarea
bunurilor dobândite, într-o perioadă de 5 ani, înainte și după săvârșirea infracțiunii,
depășește veniturile ce pot fi obținute în mod licit, iar instanţa are convingerea
că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. De asemenea, în vederea
aplicării confiscării extinse se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate
de către persoana condamnată ori de o altă persoană unui membru al familiei
sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.
În anul 2013, printr-o hotărâre pronunțată de Tribunalul București,
într-un dosar având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane, trafic de
minori, inițierea și constituirea de grup infracțional organizat, aderarea sau
sprijinirea la un asemenea grup, s-a dispus confiscarea sumelor de 57.500
euro și 118.200 lei, bani proveniți din vânzarea (7.000 euro și 22.700 lei)
și exploatarea mai multor persoane (50.500 euro și 95.500 lei).
Cea mai mare sumă confiscată de la unul dintre inculpați a fost de 50.500
euro, bani obținuți din exploatarea a două victime pentru care a plătit
5.000 de euro.
Doar una dintre cele două victime s-a constituit parte civilă, acțiunea
acesteia fiind admisă de instanță, care a dispus plata în solidar a sumei
de 3.000 de euro, cu titlu de daune morale, obligație stabilită în sarcina
inculpatului care a vândut-o și a celui care a exploatat-o.
Executarea hotărârilor definitive de acordare a despăgubirilor civile
Chiar și atunci când instanțele hotărăsc acordarea de compensații,
sunt întâmpinate dificultăți în ceea ce privește punerea în executare a
hotărârilor judecătorești. Dificultatea punerii în executare a hotărârii de
acordare a despăgubirilor civile este relaționată costurilor de executare și
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lipsei de bunuri urmăribile sau imposibilității de valorificare a acestora. În
general, veniturile victimelor traficului de persoane sunt reduse și nu pot
acoperi sumele necesare pentru plata taxelor de executare, la care uneori se
adaugă alte costuri, cum ar fi cele pentru deplasarea la tribunal sau la biroul
executorului judecătoresc.
Deși există unele resurse legale pentru sprijinirea victimelor, acestea
sunt puțin cunoscute sau utilizate, așa cum este cazul prevederilor pentru
acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti prin
care au fost acordate despăgubiri civile, cuprinse în Legea nr. 211/2004
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.
Odată inițiată procedura de executare, urmează o perioadă pentru
interogarea autorităților în vederea identificării bunurilor și veniturilor
traficanților, demersuri care implică taxe suplimentare și termene lungi de
răspuns. Perioada lungă de la comiterea infracțiunii până la pronunțarea
sentinței oferă răgazul pentru înstrăinarea bunurilor de către traficanți sau,
în cazul bunurilor sechestrate, determină devalorizarea acestora.
Executare hotărâre definitivă prin care instanța penală a acordat
despăgubiri civile
Victimă minoră, în vârstă de 17 ani este exploatată sexual timp de o lună,
într-un apartament (2007). În această perioadă reușeste să fugă de la
traficanți, dar în aceeași zi este recuperată, bătută și forțată în continuare
să întrețină relații sexuale în folosul traficanților, până când fuge din nou
și sesizează poliția. A declarat că, în perioada în care a fost exploatată, a
întreținut raporturi sexuale cu aproximativ 25 de persoane, suma obținută
fiind de aproximativ 4.000 lei.
Evaluarea psihologică efectuată de către specialiștii de la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului a indicat că situația de trafic a provocat
traume emoționale cu efecte imediate (frică, confuzie, anxietate, insecuritate)
și consecințe pe termen lung (stimă de sine scăzută, dificultăți de relaționare,
adaptare și integrare socială, lipsa încrederii, retragere, izolare).
În anul 2012 cei trei traficanți (mamă, fiu și fiică) sunt obligați în solidar la
despăgubiri civile în valoare de 4.000 lei pentru daune morale.
După doi ani de la pronunțarea hotărârii definitive, aflată într-o situație
financiară precară, mamă a doi copii, cu sprijinul Centrului Regional ANITP
se adresează unui executor judecătoresc pentru obținerea sumei dispuse
de instanță.
Demersurile de executare au avut ca rezultat identificarea unei singure
surse de venit, respectiv o pensie, suma stabilită în urma popririi fiind de
18,70 lei, bani virați lunar în contul victimei.
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Executare hotărâre definitivă prin care instanța penală a acordat
despăgubiri civile
Într-un dosar de trafic de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei 7
victime, exploatate timp de 3 luni, în anul 2012 s-au constituit părţi civile. După un
an de la înregistratea dosarului, cei 4 inculpaţi au fost condamnaţi şi obligaţi la plata
în solidar a despăgubirilor civile. Pentru două victime au fost acordate despăgubiri
atât pentru daune materiale, cât şi pentru daune morale (2000 lei pentru daune
materiale şi 1000 euro pentru daune morale, 2760 lei pentru daune materiale şi 2000
euro pentru daune morale) iar pentru cinci victime au fost acordate despăgubiri doar
pentru daune morale (3000 lei, 2000 lei, 2000 euro, 1000 euro pentru 2 victime).
Cu sprijinul oferit de procuror, specialiști din cadrul CR ANITP și un ONG
local, care s-au ocupat de obținerea hotărârii definitive, identificarea unui
executor judecătoresc și a sumelor pentru plata taxelor solicitate de acesta,
în luna decembrie 2013, șase dintre victime au solicitat punerea în executare
a hotărârii prin care au fost acordate despăgubiri civile. În anul 2015, în
perioada realizării studiului, procedura de executare nu era încheiată.
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3.2. Compensaţia financiară acordată de către stat
Legea nr. 211/2004 privind asigurarea unor măsuri de protecție
pentru victimele infracțiunilor este actul normativ care reglementează
acordarea compensațiilor financiare de către stat pentru victimele anumitor
infracțiuni, clasificate ca infracțiuni comise cu violență, printre care și
traficul de persoane.
Similar documentelor juridice internaționale, legea prevede și alte
măsuri care, realizate corespunzător, pot asigura o parte din condițiile
necesare pentru a crește șansele de obținere a compensației financiare.
Măsurile vizează informarea victimelor, consilierea psihologică și asistența
juridică gratuită.
Compensația financiară se acordă victimelor numai dacă infracțiunile
au fost săvârșite pe teritoriul României.
Cine poate beneficia de compensație financiară acordată de către stat?
Compensația financiară se acordă victimelor cetățeni români,
victimelor cetățeni ai statelor membre UE, aflați legal pe teritoriul României
la data comiterii infracțiunii, cetățenilor străini sau apatrizi care locuiesc legal
în România sau care au reședința pe teritoriul unui stat membru UE și se află
legal în România la data comiterii infracțiunii.
Au dreptul de a beneficia de compensație financiară și soțul, copiii
și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea
infracțiunilor stabilite prin lege.
Categorii de prejudicii
Prejudiciile pentru care se acordă compensație financiară de către stat
se încadrează în sfera prejudiciilor materiale și sunt grupate în trei categorii:
1. Cheltuieli de spitalizare și alte cheltuieli medicale suportate de
victimă.
2. Prejudicii materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau
aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea
acesteia prin săvârșirea infracțiunii.
3. Câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii
infracțiunii.
În cazul victimelor decedate prin săvârșirea infracțiunii, legea prevede
două categorii de prejudicii: cheltuieli de înmormântare și cheltuieli de
întreținere.
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Etape și condiții

•
•
•
•
•

Sesizarea organelor de urmărire penală
Victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal
Făptuitorul este insolvabil sau dispărut
Victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit
de la o societate de asigurare
Formularea unei cereri de compensație financiară

•• Sesizarea organelor de urmărire penală
O primă cerință ce trebuie îndeplinită de către victimă este sesizarea
organelor de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data
săvârșirii infracțiunii. În legătură cu termenul de sesizare, sunt descrise
două situații specifice, starea de imposibilitate în care se poate afla victima
și situația victimelor minore.
În cazul victimelor care s-au aflat în stare de imposibilitate, fizică sau
psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul se calculează de
la data la care a încetat starea de imposibilitate.
Victimele minore nu au obligația de a sesiza organele de urmărire
penală cu privire la săvârșirea infracțiunii. O sesizare poate fi făcută de
reprezentantul legal al minorului.

•• Victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
Victimele minore și victimele puse sub interdicție nu au obligația de a
se constitui parte civilă în cadrul procesului penal pentru acordarea unei
compensații financiare.

• Făptuitorul este insolvabil sau dispărut. Această condiție poate fi
dovedită prin prezentarea încheierii întocmite de executorul judecătoresc în
cazul lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor
astfel de bunuri. Au fost identificate cazuri în care Comisia de acordare a
compensațiilor financiare a apreciat ca fiind îndeplinită această condiție în
baza adeverințelor eliberate de autoritățile locale (ex. Primărie) care atestau
că făptuitorul nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi imobile.
• Victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de
la o societate de asigurare.
•• Formularea unei cereri
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Cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui
circumscripție domiciliază victima, în termen de un an de la data rămânerii
definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea
și a acordat despăgubiri civile. Este scutită de taxa de timbru și poate fi
formulată și de organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea
în domeniul protecției victimelor dacă sunt semnate de victimă.
Cererea de compensație financiară poate fi formulată de reprezentantul
legal al victimei minore, iar dacă acesta nu a formulat cererea de compensație
financiară în termenele prevăzute de lege, victima poate formula o cerere în
termen de un an de la împlinirea vârstei de 18 ani.
Cererea trebuie să cuprindă date despre victimă, date despre infracțiunea
care a cauzat prejudiciul, categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii,
dacă este cazul, date privind sesizarea organelor de urmărire penală și hotărârea
judecătorească sau actul organului de urmărire penală, antecedentele penale,
sumele plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile, cuantumul compensației
financiare solicitate. Pentru datele înscrise în cerere se anexează documente
justificative și alte documente utile pentru soluționarea cererii.
În formularea cererii este necesar să se țină cont de categoriile de
prejudicii stabilite prin lege pentru acordarea de compensații financiare.
Soluționarea cererii
Pentru soluționarea cererilor de compensație financiară, la nivelul
fiecărui tribunal, se constituie o Comisie pentru acordarea de compensații
financiare victimelor infracțiunilor. Comisia este alcătuită din cel puțin doi
judecători desemnați pentru o perioadă de trei ani. Tot pentru o perioadă de
trei ani, sunt desemnați un număr egal de judecători supleanți ai judecătorilor
care alcătuiesc Comisia, în cazul imposibilității de participare a acestora la
soluționarea cererilor.
Cererea se soluționează în camera de consiliu, cu citarea victimei și cu
participarea obligatorie a procurorului. Comisia poate să audieze persoane,
să solicite documente și să administreze alte probe pe care le consideră utile
pentru soluționarea cererii.
Sumele plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și eventualele
indemnizații de la societățile de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin
săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare
acordate de către stat.
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Plata compensației financiare
Plata compensației financiare se asigură de compartimentele financiare
ale tribunalelor prin bugetul Ministerului Justiției.
Termenul de plată este de 15 zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care a fost acordată compensația financiară.
Cerere de acordare compensație financiară de la stat admisă
• Victimă minoră solicită, prin mama sa, compensație financiară în
cuantum de 5.000 lei, reprezentând daune materiale - cheltuieli de
spitalizare, analize medicale, consiliere psihologică.
• Sunt anexate următoarele documente justificative privind cheltuielile
efectuate:
 chitanță cu suma de 225 de lei achitată unui Spital Clinic de Psihiatrie,
reprezentând 9 zile de spitalizare ca însoțitor în spital.
 decont de cheltuieli întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru
minoră, pentru suma de 1233,49 lei.
 chitanță și factură fiscală pentru suma de 800 lei reprezentând servicii
medicale.
 chitanță și factură fiscală pentru suma de 1150 lei servicii de evaluare
și consiliere psihologică acordate pentru o perioada de 6 luni.
• Înscrisuri depuse la dosar pentru dovedirea insolvabilității
făptuitorului:
 adresa Primăriei din care rezultă că nu figurează în evidențele fiscale
cu bunuri mobile și imobile
 penitenciarele unde execută pedeapsa cu închisoarea achită acestuia
contribuția la sănătate
Soluționarea cererii
Comisia consideră întemeiată, în parte, în măsura dovedirii cu înscrisuri a
cheltuielilor de spitalizare și terapie, cererea de compensație financiară.
Stabilește cuantumul compensației financiare ce se acordă victimei în sumă
de 3408.49 lei.
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Cerere de acordare compensație financiară de la stat respinsă
Situația de trafic
Victima traficului de persoane este recrutată în anul 2011, prin prezentarea
unei oferte de muncă în Spania, respectiv, recoltarea de fructe și legume
și realizarea unui venit lunar între 800 și 1200 euro. Demisionează de la
societatea la care lucra, unde realiza un venit lunar de 720 lei, pleacă în
Spania, constată condițiile improprii de locuit și se întoarce în aceeași zi
în România.
Autorul este condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane
și obligat să-i plătească 450 euro daune materiale și 1000 daune morale,
prin sentință penală pronunțată în iulie 2014, definitivă în septembrie
2014.
Cererea de acordare compensație financiară
În luna ianuarie 2015 solicită acordarea de compensaţii financiare de la
stat, în valoare totală de 35145 lei, reprezentând zece salarii minime
brute pe ţară stabilite pentru anul 2014 și veniturile salariale de care
a fost lipsit în perioada mai 2011- ianuarie 2015, calculate luând în
considerare salariul de bază minim brut stabilit pentru anul 2015.
Precizează că, în această perioadă, a încercat să se reintegreze în muncă
pentru a acoperi cheltuielile lunare, însă nu a reușit.
Comisia a suspendat judecata cererii până la înaintarea la dosar a dovezilor
privind sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile sau
dovada că făptuitorul este insolvabil, precum şi dovezi privind câştigurile
de care a fost lipsit de pe urma săvârșirii infracţiunii.
Astfel, au fost prezentate următoarele documente pentru dovedirea
insolvabilității făptuitorului:
 proces-verbal încheiat de un executor judecătoresc prin care se
constată că autorul este insolvabil și adresă eliberată de Primăria
de la domiciliul autorului prin care se comunică faptul că acesta nu
figurează cu bunuri mobile şi/sau imobile supuse impozitării.
 adeverinţe de venit din care rezultă că victima nu figurează în
evidenţele fiscale cu venituri impozabile pentru anii 2013, 2014 și
adeverinţe emise de Primărie din care rezultă că nu figurează cu
bunuri şi terenuri arabile.
Totodată, au fost ascultați martori indicați de victimă, aceştia declarând
sub prestare de jurământ că victima s-a interesat permanent pentru
găsirea unui loc de muncă după ce a fost plecat în străinătate.
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Soluționarea cererii
Comisia apreciază ca neîntemeiată cererea de acordare de compensaţii
financiare, întrucât nu a fost dovedită legătura de cauzalitate dintre
infracţiune şi câştigurile de care ar fi fost lipsit prin demisia de la locul
de muncă.
„aflat la vârsta maturităţii, petentul trebuia şi putea să conştientizeze
riscul abandonării locului de muncă, în condiţiile în care s-a încrezut
într-o simplă ofertă scrisă şi prezentarea unor fotografii cu o casă în
care ar fi locuit odată ajuns în Spania”;
„nu a cerut informaţii oficiale de la autorităţile statului român şi cel
spaniol privind inexistenţa firmei” de plasare a forței de muncă prin
intermediul căreia s-a realizat recrutarea;
„ raporturile de muncă au încetat din iniţiativa petentului, prin demisie,
în condiţiile în care existau diverse forme de concediu cu plată sau
fără plată de care petentul putea beneficia, suspendarea temporară
a prestării muncii la angajator, pentru a avea timpul necesar să se
convingă de fermitatea şi corectitudinea ofertei de muncă în străinătate”
„ diligenţele găsirii unui loc de muncă se fac mai întâi prin instituţia
abilitată pe piaţa muncii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, unde se află în evidenţă după primul termen de judecată.
„ nu face nicio dovadă că a depus diligenţe, a insistat să fie reprimit la
locul de muncă de unde demisionase, dat fiind perioada foarte scurtă
dintre momentul demisiei şi întoarcerea în ţară”.
Avansul din compensația financiară
Legea oferă victimelor aflate într-o situație financiară precară,
posibilitatea de a solicita un avans din compensația financiară, în limita
unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară,
stabilite pentru anul în care victima solicită avansul.
Cererea pentru avans poate fi formulată oricând după sesizarea
organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată și cel mai
târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensație.
Avansul poate fi solicitat și prin cererea de compensație financiară.
Toate datele stabilite pentru formularea cererii de compensație
financiară trebuie să fie cuprinse și în cererea pentru acordarea unui
avans din aceasta, precum și menționarea stadiului procedurii judiciare.
Cererea se soluționează în termen de 30 de zile de la data solicitării,
de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații
financiare victimelor infracțiunilor.
Este important de menționat că victima poate fi obligată la
restituirea avansului. O astfel de situație poate interveni dacă victima
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beneficiază de avans și nu respectă termenele pentru depunerea cererii
pentru compensație financiară sau dacă cererea este respinsă, cu
excepția cazului în care cererea a fost respinsă numai pentru motivul că
făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.
Solicitare avans compensaţie financiară acordată de către stat
Situația de trafic
Victimă în vârstă de 18 ani, exploatată sexual pentru o perioadă de două
luni.
Cererea de acordare avans din compensație financiară
Solicită acordarea unui avans din compensaţia financiară, în cuantum
de 5500 lei, sumă echivalentă cu 10 salarii de bază minime brute pe
ţară stabilite pentru anul în care a fost solicitat avansul. Prin cerere
sunt descrise situaţia financiară precară în care se află şi prejudiciile
suferite. Prejudiciile sunt încadrate în două categorii: cheltuieli
medicale suportate pentru tratament medicamentos administrat pentru
BTS diagnosticate după ieșirea din trafic şi o suma estimată pentru
intervenția de înlăturare a 3 tatuaje realizate de traficanţi cu numele
lor şi prejudicii materiale rezultate din deposedarea de bunuri (acte de
identitate, telefon, îmbrăcăminte).
Soluționarea cererii
Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare dispune plata
sumei de 97,5 lei cu titlu de compensație financiară din bugetul de
stat.
După un an, instanța de judecată obligă traficantul la plata sumei de
10.000 lei daune morale și include suma de 97,5 lei în cheltuielile
judiciare către stat.
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Solicitare compensaţie financiară acordată de către stat
Situația de trafic
I.D., victimă a traficului de minori, este exploatată sexual, în perioada
martie - octombrie 2011, de către trei persoane.
Doi dintre făptuitori sunt obligați la plata sumei de 5000 lei despăgubiri
civile, prin sentință penală pronunțată în luna octombrie 2013, definitivă
în iunie 2014.
Cererea de acordare compensație financiară
În luna iunie 2013, I.D. solicită acordarea unei compensații financiare, în
cuantum de 5.000 lei, pentru „acoperirea traumei suferite”.
Menționează că are o situație financiară precară și că este găzduită
într-un centru maternal, fiind mama unui copil în vârstă de un an, născut
în perioada de exploatare.
A fost abandonată de mamă la naştere, frecvent nevoită să doarmă la vecini
sau pe câmp, din cauza violenţelor fizice din partea tatălui şi a fratelui.
Soluționarea cererii
Analizând cererea formulată,
admisă.

tribunalul apreciază că aceasta nu poate fi

Motivare
Avansul din compensaţia financiară s-a cerut pentru acoperirea daunelor
morale cauzate prin săvârşirea infracţiunii. Nu a făcut dovada suportării
unor prejudicii de natura celor prevăzute de lege (cheltuieli de spitalizare
sau alte cheltuieli medicale, prejudicii materiale rezultate din distrugerea,
degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei
ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiuni).
După pronunțarea hotărârii definitive, deoarece inculpaţii nu aveau bunuri
şi nici sume de bani din care să poată plăti suma de 5000 de lei, s-a ajuns
la o înţelegere verbală între părţi prin care inculpaţii se obligă şi sunt de
acord să îi plătească părţii civile suma datorată în tranşe mici lunare, de
câte 150 lei.
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4. Concluzii și recomandări

Concluzii
••Îndeplinirea dreptului la compensație financiară este influențată
de modalitatea de îndeplinire a altor drepturi garantate victimelor
traficului de persoane, cu precădere dreptul la informare și dreptul
la asistență juridică.
••Dificultatea punerii în executare a hotărârii judecătorești prin
care au fost acordate despăgubiri civile.
••Prevederile legii privind acordarea compensației financiare de
către stat au o aplicabilitate limitată în cazul victimelor traficului de
persoane.
••Cadrul legal privind acordarea compensației, precum și alte
reglementări prin care sunt acordate măsuri de sprijin victimelor
sunt insuficient cunoscute și aplicate de către specialiști.
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Îndeplinirea dreptului la compensație financiară este influențată
de modalitatea de îndeplinire a altor drepturi garantate victimelor
traficului de persoane, cu precădere dreptul la informare și dreptul
la asistență juridică
Dreptul la informare
Informarea victimelor traficului de persoane cu privire la
drepturile procesuale ale părții civile, condițiile și procedura pentru
acordarea compensațiilor financiare de către stat, așa cum este
prevăzută de lege, se realizează, însă nu asigură înțelegerea deplină
și adecvată a statutului de victimă din care decurg anumite drepturi și
nici reprezentarea clară a traseului de parcurs în labirintul de instituții
și reguli, în vederea accesării și obținerii drepturilor.
Evadarea victimei din situația de exploatare continuă cu efortul
acesteia de a răzbate printre multe informații noi, formulare de
completat, documente de semnat, decizii și acțiuni, pentru a găsi o
cale care să-i ofere siguranță. De cele mai multe ori, cantitatea și
complexitatea informațiilor comunicate victimelor depășesc capacitatea
acestora de înțelegere și de luare a unor decizii, mai ales dacă nu
răspund imediat unor nevoi.
Dreptul la asistență juridică
Participarea victimei în cadrul procesului penal presupune o
succesiune de confruntări cu situații noi și cu diverși specialiști. Este
un proces de durată, anevoios, cu multe părți implicate care urmăresc
obiective diferite în relație cu victima.
Pentru a-şi exercita drepturile în cadrul procedurilor penale şi
a-și susţine cererile civile, victimele traficului de persoane au dreptul
la asistență juridică obligatorie și gratuită, în toate fazele procesului
penal.
Asistența juridică este asigurată mai ales de avocați din oficiu
care, de cele mai multe ori, nu cunosc implicațiile specifice infracțiunii de
trafic de persoane și nu dispun de abilitatea de dezvoltare a unei relații
de încredere cu victimele. De asemenea, asistența juridică acordată
din oficiu nu permite dezvoltarea unei relații de durată, adesea fiind
limitată la o singură întâlnire iar în diferitele faze ale procesului penal
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victimele sunt asistate de avocați diferiți.
Dificultatea punerii în executare a hotărârii judecătorești prin
care au fost acordate despăgubiri civile
Momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de
condamnare și de acordare a despăgubirilor civile reprezintă începutul
unui nou proces de durată pentru victime, dacă decid să inițieze
demersurile de obținere a sumelor dispuse de instanța de judecată.
Dificultatea punerii în executare a hotărârii de acordare a despăgubirilor
civile este relaționată costurilor de executare și lipsei de bunuri
urmăribile sau imposibilității de valorificare a acestora.
În general, veniturile victimelor traficului de persoane sunt reduse
și nu pot acoperi sumele necesare pentru plata taxelor de executare, la
care uneori se adaugă alte costuri, cum ar fi cele pentru deplasarea la
tribunal sau la biroul executorului judecătoresc.
Odată inițiată procedura de executare, urmează o perioadă
pentru interogarea autorităților în vederea identificării bunurilor și
veniturilor traficanților, demersuri care implică taxe suplimentare și
termene lungi de răspuns. Perioada lungă de la comiterea infracțiunii
până la pronunțarea sentinței oferă răgazul pentru înstrăinarea bunurilor
de către traficanți sau, în cazul bunurilor sechestrate, determină
devalorizarea acestora.
Prevederile legii privind acordarea compensației financiare de
către stat au o aplicabilitate limitată în cazul victimelor traficului
de persoane.
Impedimentele majore în accesarea compensației financiare de
la stat sunt determinate, în special, de respectarea a două dintre
condițiile impuse de lege.
Legea oferă posibilitatea solicitării unei compensații de la stat
pentru anumite prejudicii, încadrate în sfera prejudiciilor materiale și
doar în măsura în care acestea pot fi dovedite. Traficul de persoane este
o infracțiune prin care sunt încălcate drepturi și libertăți fundamentale,
prin care se aduce atingere demnității umane, infracțiune asociată
implicit cu producerea unor prejudicii morale. În cazul victimelor
traficului de persoane, prezența și întinderea prejudiciilor morale
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prevalează asupra existenței și valorii prejudiciilor materiale.
Dovedirea stării de insolvabilitate a făptuitorului este a doua
condiție care îngrădește accesarea compensației financiare, respectiv
lipsa de claritate privind modalitatea de realizare admisă, care poate
conduce la situația neîncadrării în termenul prevăzut de lege pentru
formularea cererii. Perioada de un an de la pronunțarea hotărârii
definitive de acordare a despăgubirilor civile, în unele situații, este
insuficientă pentru parcurgerea tuturor formalităților pentru punerea în
executare a hotărârii.
Cadrul legal privind acordarea compensației precum și alte
reglementări prin care sunt acordate măsuri de sprijin victimelor
sunt insuficient cunoscute și aplicate de către specialiști
Specialiștii din domeniul traficului de persoane cunosc
drepturile victimelor traficului de persoane, cunosc și dreptul acestora
la compensație, însă nu cunosc toate elementele mecanismelor de
accesare și conexiunea dintre acestea. Mai mult, există convingerea
că victimele traficului de persoane nu au șanse reale de a încasa
despăgubiri civile sau compensație de la stat, însă invocarea unor
obstacole ,,insurmontabile” nu este susținută de o definire clară a
acestora, de date și acțiuni concrete care să sprijine afirmațiile.
Practica limitată, cu un număr extrem de redus de cereri de
compensație financiară și de hotărâri judecătorești puse în executare,
nu oferă o bază însemnată pentru a separa efectele lipsei de utilizare
de efectele lipsei de adecvare/aplicabilitate. În contextul utilizării
insuficiente a mecanismelor și resurselor existente, este dificil de
apreciat gradul de funcționalitate a acestora și de stabilit cu precizie
dimensiunea și coordonatele unei schimbări (de natură legislativă).
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Recomandări
„Există lucruri despre care ştim că sunt imposibil de realizat, până când
vine cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează.”
								
Albert Einstein

• • Îmbunătățirea calității și asigurarea continuității asistenței
juridice acordate victimelor traficului de persoane.
• • Extinderea
utilizării
resurselor
existente
și
aplicării
prevederilor legale în vederea identificării și valorificării
bunurilor traficanților în beneficiul victimelor.
• • Revizuirea cadrului legal privind acordarea de către stat a
compensațiilor financiare.
• • Promovarea importanței respectării dreptului la compensație
și a rolului compensației în recuperarea și reintegrarea victimelor,
precum și în prevenirea revictimizării.
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Îmbunătățirea calității și asigurarea continuității asistenței
juridice acordată victimelor traficului de persoane
• •Încheirea unui protocol de colaborare între Agenția Națională
împotriva Traficului de Persoane și Uniunea Națională a Barourilor în
vederea constituirii la nivelul fiecărui barou a unei liste de avocați
specializați pentru acordarea asistenței juridice gratuite victimelor
traficului de persoane.
• •Acordarea asistenței juridice de către același avocat atât pe
toată durata procesului penal, cât și pentru punerea în executare a
hotărârii definitive de acordare a despăgubirilor civile sau solicitarea
compensației financiare de la stat.
• •Organizarea unor programe de specializare a avocaților în
acordarea de asistență juridică victimelor traficului de persoane și
pregătirea continuă a acestora.
Extinderea utilizării resurselor existente și aplicării prevederilor
legale în vederea identificării și valorificării bunurilor traficanților
în beneficiul victimelor
• •Realizarea, în echipe interdisciplinare, a investigațiilor
financiare în vederea identificării mijloacelor și metodelor utilizate de
traficanți pentru valorificarea și legitimarea produsului infracțiunilor.
• •Extinderea aplicării măsurii confiscării extinse în vederea
securizării resurselor care vor sta la baza compensației financiare.
• •Valorificarea bunurilor confiscate în vederea acoperirii daunelor
dispuse în favoarea victimelor de instanțele de judecată.
Revizuirea cadrului legal privind acordarea de către stat a
compensațiilor financiare
• •Includerea daunelor morale în categoriile de prejudicii pentru
care se acordă compensație financiară de către stat.
• •Includerea unor clarificări privind definirea stării de
insolvabilitate a traficantului, în sensul stabilirii unei sume minime pe
care acesta ar trebui să o poată plăti victimei, precum și precizări
privind modalitatea de dovedire a stării de insolvabilitate.
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Promovarea importanței respectării dreptului la compensație și
a rolului compensației în recuperarea și reintegrarea victimelor
precum și în prevenirea revictimizării
• •Continuarea diseminării rezultatelor proiectului în cadrul
activităților adresate specialiștilor din domeniu. Includerea, cu
regularitate, a compensației financiare pe agenda întâlnirilor și
dezbaterilor organizate cu specialiștii implicați, contribuie la completarea
cunoștințelor, mai ales în sensul identificării unor resurse insuficient
valorificate, și, treptat, modifică abordarea stereotipală și liminală a
acțiunilor care asigură succesul demersului, de la informarea inițială
la colectarea probatoriului care să-l susțină, creând astfel premisele
evoluției jurisprudenței în materia determinării valorii prejudiciilor
cauzate prin trafic.
• •Actualizarea indicatorilor de monitorizare a accesului victimelor
la compensație. Lipsa unor date consistente, structurate, pe tema
compensației limitează nu doar cunoașterea situației în ansamblu, dar
și înțelegerea aprofundată a implicațiilor la diferite paliere, individual,
social, judiciar, pe care un act de justiție complet le poate avea.
Includerea între indicatorii de monitorizare a traficului și a celor ce
monitorizează compensația financiară poate avea ca rezultat imediat
completarea imaginii de ansamblu a efortului de combatere a traficului
de persoane și evidențierea blocajelor existente la nivel practic în
respectarea drepturilor procesuale ale victimelor.
• •Inițierea și dezvoltarea unor analize ulterioare care să includă
și formele de compensație a victimelor în situații transfontaliere,
pornind de la practicile existente în alte state din Uniunea Europeană
(ex. victime din România care au încasat compensații din Spania).
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