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REGULI ŞI PROCEDEE TACTICE CRIMINALISTICE PRIVIND AUDIEREA
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
Adrian Cristian MOISE
Abstract: The article presents and analyzes the main forensic tactical rules and procedures for hearing victims of
trafficking in human beings. Hearing of victims of trafficking in human beings takes place during the following
stages: preparing and planning the hearing of the victim of trafficking in human beings; familiarizing the trafficked
person with the hearing process; the actual hearing of victims of trafficking in human beings; verification and
appreciation of the victim's statement of trafficking. Victims of trafficking in human beings are both adults, men and
especially women and children. The process of hearing victims of trafficking in human beings should be conducted at
a pace appropriate to the needs of victims of trafficking in human beings. Investigators have the duty to ensure that
the forensic tactical procedures and rules of hearing that will be used will not have a negative impact on respecting
both the dignity of victims and other rights they have in the criminal process.
Keywords: victim; trafficking in human beings; forensic tactical procedures; hearing.

1. Introducere
Pentru fiecare formă de criminalitate există cel puţin o victimă a acesteia. Victima sau persoana vătămată,
conform prevederilor art.79 din Codul de procedură penală din România reprezintă persoana care a suferit o vătămare
fizică, materială sau morală în urma săvârşirii faptei penale. Potrivit ştiinţelor dreptului penal şi criminologiei, victima
reprezintă „orice persoană umană care suferă direct sau indirect, consecinţele fizice, materiale sau morale ale unei
acţiuni sau inacţiuni criminale”1.
Victimizarea reprezintă procesul prin care un act cauzează prejudicii sau pierderi pentru una sau mai multe
persoane2. Victimele infracţiunilor de trafic de persoane sunt atât persoanele adulte, bărbaţi şi în special femei, cât şi
copiii.
Traficul de persoane reprezintă „recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor, prin
ameninţarea cu sau utilizarea forţei sau altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate
sau de o situaţie de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau acceptarea de plăţi sau avantaje pentru obţinerea
consimţământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea cuprinde,
cel puţin, exploatarea altor persoane prin prostituţie sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate,
sclavia sau practicile similare acesteia, aservirea sau prelevarea de organe”3.
Traficul de persoane se desfăşoară pe parcursul următoarelor etape4: recrutarea, transportul, transferul,
adăpostirea sau primirea persoanelor în scopul exploatării acestora. Suntem de părere că punctul central al procesului
de trafic de persoane îl reprezintă exploatarea persoanelor în condiţii care afectează în mod grav drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. De asemenea, considerăm că exploatarea victimelor traficului de persoane
debutează în momentul în care acestea ajung în locaţia de destinaţie.
Infracţiunile referitoare la traficul de persoane şi infracţiunile conexe traficului de persoane sunt prevăzute de
Codul penal, Titlul I Infracţiuni contra persoanei, Capitolul VII Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile,
art.209-217. Remarcăm că legiuitorul român a incriminat fapta de trafic de persoane în cuprinsul art.210 Cod penal şi
fapta de trafic de minori în cuprinsul art.211 Cod penal.
Infracţiunile prevăzute de art.210 din Codul penal şi art.211 din Codul penal sunt investigate în faza procesuală a
urmăririi penale de Serviciul de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care efectuează toată urmărirea penală în situaţia
comiterii infracţiunilor de trafic de persoane sau de trafic de minori, indiferent dacă acestea au fost săvârşite sau nu în
condiţiile grupului infracţional organizat prevăzut de art.367 alin.6 din Codul penal, în scopul identificării infractorilor
şi trimiterii acestora în judecată. În situaţia, în care infracţiunile prevăzute la art.210 Cod penal şi la art.211 Cod penal
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sunt săvârşite asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul DIICOT, anume desemnaţi de
către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit prevederilor art.11 alin.2
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/20165 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea
DIICOT, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Referitor la competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor de trafic de persoane sau de trafic de minori,
aceasta aparţine Tribunalelor. Şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de
art.211 din Codul penal, şi de pornografie infantilă, prevăzută de art.374 alin.1¹ din Codul penal sunt nepublice. La
desfăşurarea şedinţelor pot asista părţile, reprezentanţii acestora, avocaţii, reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva
Traficului de Persoane, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă. Audierea
minorului, victimă a infracţiunii de trafic de minori, care nu a împlinit vârsta de 14 ani se efectuează în prezenţa a cel
puţin unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal, fiind obligatorie şi citarea unui psiholog, respectiv a unui
reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de către organele de urmărire penală sau
instanţa de judecată (art.24 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane).

2. Particularităţi tactice privind audierea victimelor în cazul infracţiunilor de trafic de persoane
Procedeul de audiere a victimelor în cazul infracţiunilor de trafic de persoane cuprinde o serie de particularităţi,
astfel încât investigatorii trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte6.
În primul rând, investigatorii infracţiunilor de trafic de persoane, trebuie să aibă în vedere faptul că victimele
traficului de persoane îşi modifică de obicei declaraţia. Astfel, aceştia trebuie să conştientizeze faptul că schimbarea
declaraţiei victimelor traficului de persoane, poate avea drept cauze, pe lângă comiterea infracţiunii de mărturie
mincinoasă, existenţa unor tulburări post-traumatice şi faptul că victimele se simt încă ameninţate şi intimidate.
În al doilea rând, investigatorii trebuie să ţină cont de faptul că victimele traficului de persoane de multe ori nu
vorbesc aceeaşi limbă cu aceştia, datorită caracterului transfrontalier al fenomenului traficului de persoane. Având în
vedere acest aspect, investigatorii apelează la prezenţa unor interpreţi în cadrul procedeelor de audiere.
În al treilea rând, între investigatori şi victimele traficului de persoane pot să intervină dificultăţi de comunicare,
deoarece aceştia prezintă culturi diferite, această împrejurare contribuiind la îngreunarea procesului de investigare
criminalistică a traficului de persoane.
În al patrulea rând, de multe ori victimele traficului de persoane nu au încredere în investigatori. Suntem de
părere că încrederea reprezintă un aspect important între investigator şi persoanele audiate, în special în situaţia în
care, martorul este şi victimă a traficului de persoane. În cazul traficului de persoane, încrederea victimelor în
investigatori se află la cote foarte mici, datorită experienţelor nefaste trăite de acestea.
În al cincilea rând, traficanţii de persoane susţin din punct de vedere financiar unele victime prin acordarea unor
sume mici de bani acestora. În situaţia, în care victimele se hotărâsc să părăsească reţeaua de trafic de persoane şi să
depună plângere împotriva traficanţilor de persoane, atunci traficanţii de persoane vor înceta să mai susţină financiar
pe aceste victime.
În al şaselea rând, victimele traficului de persoane, de cele mai multe ori nu îşi dezvăluie vârsta reală
investigatorilor. Buna desfăşurare a procesului de investigare va fi afectată, în situaţia, în care victimele nu dezvăluie
investigatorilor vârsta lor reală, cum este de exemplu, în cazul nerespectării procedurii de audiere a victimelor minore
ale traficului de persoane.

3. Tactica audierii victimelor traficului de persoane

Audierea victimelor traficului de persoane se desfăşoară pe parcursul următoarelor etape:7 pregătirea şi
planificarea audierii victimei traficului de persoane; familiarizarea victimei traficului de persoane cu procedeul
audierii; audierea propriu-zisă a victimelor traficului de persoane; verificarea şi aprecierea declaraţiei victimei
traficului de persoane.
3.1. Pregătirea şi planificarea audierii victimei traficului de persoane
Investigatorii, înainte de a începe planificarea audierii trebuie să se informeze cât mai bine cu privire la persoana
ce va fi audiată şi la cazul investigat. Astfel, investigatorii trebuie să studieze materialul cauzei în scopul stabilirii
persoanelor care trebuie audiate în calitate de persoană vătămată, parte civilă ori parte responsabilă civilmente, a
5
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problemelor ce vor fi lămurite prin audiere, a datelor şi a probelor ce vor fi folosite în audiere, precum şi a ordinii
utilizării lor. De asemenea, investigatorii trebuie să lămurească, dacă persoanele ce urmează a fi audiate ca victime ale
traficului de persoane, pot avea calitatea procesuală de persoană vătămată, de parte civilă ori de parte responsabilă
civilmente în procesul penal, precum şi temeiul acestei calităţi.
De asemenea, investigatorii trebuie să evalueze şi riscurile la care sunt supuse victimele traficului de persoane în
momentul în care sunt audiate. Organele judiciare pot să dispună efectuarea unei evaluări psihologice a victimei,
evaluarea sănătăţii fizice a acesteia, furnizarea şi asigurarea victimei, în anumite situaţii de îmbrăcăminte
corespunzătoare, hrană şi cazare.
Obiectivele audierii trebuie stabilite de investigatori înainte de începerea audierii propriu-zise, acestea fiind
următoarele: stabilirea cu exactitate a faptelor produse şi a istoricului cazului investigat; coroborarea faptelor produse
cu cele confirmate de victimă în vederea stabilirii credibilităţii acesteia în calitate de martor; utilizarea probelor
obţinute în urma administrării acestui mijloc de probă (declaraţia victimei), în scopul identificării, arestării şi trimiterii
în judecată a traficanţilor de persoane; revizuirea în mod continuu a riscurilor la care sunt supuse familia victimei, alte
victime şi alte potenţiale victime.
Înainte de efectuarea audierii victimei, investigatorul trebuie să redacteze un plan de audiere, ce va cuprinde o
listă de întrebări ce se referă la modul în care traficanţii au recrutat şi exploatat victimele. În cursul urmăririi penale,
audierea victimei traficului de persoane se înregistrează atunci când este posibil cu mijloace tehnice audio sau
audio-video, în situaţia în care organele de urmărire penală apreciază ca fiind necesară înregistrarea declaraţiei, sau
dacă dacă victima a solicitat în mod expres acest lucru. Investigatorii stabilesc şi locaţia unde se va realiza audierea
victimei. În unele cazuri, atunci când este necesar, organele judiciare apelează şi la serviciile unui interpret.
3.2. Familiarizarea victimei traficului de persoane cu procedeul audierii
În cadrul acestei etape, investigatorul stabileşte o legătură cu persoana audiată, explicându-i pe larg care sunt
particularităţile cazului de trafic de persoane investigat, în ce constă procedeul de audiere, modul în care informaţiile
obţinute pot fi utilizate în procesul penal, care este scopul audierii sale, aducându-i-se la cunoştinţă drepturile şi
obligaţiile sale, cât şi calitatea în care aceasta este audiată. Organul judiciar îi aduce la cunoştinţă victimei traficului de
persoane, următoarele drepturi şi obligaţii, conform art.111 alin.(2) Cod procedură penală: dreptul de a fi asistată de
avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; dreptul de a apela la un
mediator în cazurile permise de lege; dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune
concluzii, în condiţile prevăzute de lege; dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de
a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă; obligaţia de a se prezenta la chemările
organelor judiciare; obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă.
Procedeul de audiere a victimei trebuie să se desfăşoare într-un ritm adecvat nevoilor victimei traficului de
persoane. De asemenea, investigatorii trebuie să permită victimelor luarea unor pauze la intervale regulate. Durata
audierii victimei trebuie stabilită de organele judiciare, în primul rând, în funcţie de nevoile victimei.
În situaţia în care, în urma discuţiei preliminare dintre investigator şi victimă, rezultă faptul că victima este
traumatizată psihic, iar audierea acesteia ar afecta grav sănătatea sa mentală, investigatorul poate să ia decizia de a
renunţa la audierea victimei şi să încerce să utilizeze alte procedee probatorii în scopul obţinerii de mijloace de probă.
3.3. Audierea propriu-zisă a victimelor traficului de persoane
Această etapă debutează cu verificarea identităţii victimei, care reprezintă primul moment al audierii propriu-zise.
Potrivit art.111 alin.(1) Cod procedură penală, la începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări
victimei despre nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele
părinţilor, cetăţenia, starea civilă, situaţia militară, studiile, profesia sau ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa
unde locuieşte efectiv şi adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale, sau dacă
împotriva sa se desfăşoară un alt proces penal, dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege
limba română ori nu se poate exprima, precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.
Imediat ce organul judiciar a stabilit identitatea victimei traficului de persoane, acesta îi va aduce la cunoştinţă
faptele şi împrejurările în legătură cu care va fi audiată, inclusiv posibilitatea legală de a se constitui ca persoană
vătămată, parte civilă în proces, de a renunţa la acest drept conferit de lege şi de a fi ascultată în calitate de martor8.
După ce s-a verificat identitatea victimei traficului de persoane, urmează momentul audierii libere a victimei, care
începe prin adresarea unor întrebări de ordin general, având scopul ca aceasta să declare tot ce ştie cu privire la faptele
şi împrejurările pentru a căror lămurire este audiată.
Victima este lăsată să declare tot ceea ce doreşte referitor la cazul investigat, după care i se pot pune întrebări. De
asemenea, victima traficului de persoane are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii,
organul judiciar permiţându-i acesteia să folosească şi însemnări proprii.
8
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Investigatorul va aplica următoarele reguli tactice criminalistice în cazul audierii victimei traficului de persoane9.
În primul rând, investigatorul trebuie să audieze victima traficului de persoane cu mult calm, chiar dacă aceasta
relatează împrejurările în care s-au comis faptele cu toate detaliile, unele dintre acestea neavând vreo semnificaţie
pentru soluţionarea cauzei.
În al doilea rând, investigatorii trebuie să încerce să evite orice gest, reacţie sau expresie, în special ironică sau de
nemulţumire, prin care se aprobă sau se resping declaraţiile victimei.
În al treilea rând, investigatorii trebuie să încerce să ajute victima cu mult tact, evitând să-i facă sugestii, dacă
nivelul intelectual, cultural, împiedică persoana vătămată să facă o relatare liberă coerentă.
În al patrulea rând, pe parcursul momentului relatării libere, investigatorul trebuie să îşi noteze atât aspectele
esenţiale, cât şi contradicţiile sau neclarităţile din timpul relatării.
În al cincilea rând, investigatorul poate afla de la victimă prin intermediul relatării libere anumite aspecte care îi
erau necunoscute până la acel moment, inclusiv obţinerea unor informaţii din care rezultă că suspectul sau inculpatul a
săvârşit şi alte fapte penale. În al şaselea rând, investigatorul are posibilitatea să observe sinceritatea şi buna-credinţă a
victimei, modul în care aceasta îşi formulează declaraţiile sub aspectul veridicităţii, al încercărilor de completare a
unor aspecte şi al explicării formelor de exploatare l-a care a fost supusă. Victimele traficului de persoane pot să fie
supuse la una sau la mai multe forme de exploatare: exploatarea sexuală; exploatarea prin munca forţată; exploatarea
prin sclavie, lipsire de libertate sau aservire domestică; exploatarea prin practicarea cerşetoriei; exploatarea prin
prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană în mod ilegal.
În cazul, în care prin relatarea liberă au fost lămurite toate faptele şi împrejurările necesare soluţionării cazului de
trafic de persoane, investigatorul va consemna declaraţia victimei, fără a mai apela la formularea de întrebări.
Adresarea de întrebări reprezintă ultima etapă a audierii şi nu prezintă un caracter obligatoriu. Totuşi, există
numeroase cazuri în care investigatorul este obligat să formuleze întrebări în scopul lămuririi unor aspecte neclare sau
contradictorii. Obţinerea unor răspunsuri clare în această etapă, care să completeze relatarea liberă depinde de modul
de comunicare dintre investigator şi victimă, de modul de adresare a întrebărilor şi de succesiunea acestora. Astfel,
investigatorii trebuie să dea dovadă de claritate, concizie, precizie, adaptabilitate la personalitatea, gradul de cultură,
profesiunea sau inteligenţa victimei traficului de persoane care este audiată10. Formularea de întrebări devine
obligatorie în situaţia, în care victimele prezintă suspiciuni cu privire la buna-credinţă sau sinceritatea acestora, ca
urmare a declaraţiilor date în faza audierii libere.
Investigatorul, în situaţia în care se impune, va formula întrebări de completare, de precizare sau unele întrebări
ajutătoare11. Investigatorul poate adresa victimei şi întrebări de control în scopul de a verifica unele afirmaţii din
punctul de vedere al exactităţii şi veridicităţii. Întrebările de control sunt utile deoarece permit investigatorului să
verifice poziţia de fidelitate sau de nesinceritate pe care o are victima traficului de persoane12.
Investigatorul, în timpul etapei de adresare a unor întrebări trebuie să aibă o conduită tactică specifică şi să
respecte următoarele reguli tactice:13 audierea victimei trebui să se desfăşoare cu atenţie şi seriozitate, evitându-se
gesturile de enervare, expresiile ori gesturile de aprobare sau dezaprobare; investigatorii trebuie să evite reacţiile
bruşte la contradicţii, incoerenţe, stări de agitaţie ale victimei traficului de persoane şi să nu-şi exteriorizeze
surprinderea ori nemulţumirea; observarea cu atenţie a modului în care victima traficului de persoane reacţionează la
întrebări asociate cu posibili indici de nesinceritate.
3.4. Verificarea şi aprecierea declaraţiei victimei traficului de persoane
În această fază se stabileşte veridicitatea declariţiei victimei, urmârindu-se a se realiza o apreciere corectă a
declaraţiei. Evaluarea declaraţiilor victimei se realizează prin compararea declaraţiei acesteia cu celelalte mijloace de
probă administrate în cauza respectivă, precum şi prin efectuarea altor acte de urmărire penală, cum ar fi, de exemplu,
audierea traficanţilor de persoane, audierea martorilor, cercetările la faţa locului, percheziţiile, constatările,
expertizele, reconstituirile, confruntările14.
Declaraţiile victimei traficului de persoane se consemnează în scris. În declaraţie se consemnează toate întrebările
adresate pe parcursul audierii, menţionându-se atât cine le-a formulat, cât şi ora începerii şi ora încheierii audierii.
În declaraţie se consemnează întrebările adresate pe parcursul audierii menţionându-se cine le-a formulat şi se
menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii audierii. Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise,
victima o semnează. În situaţia, în care victima va efectua completări, rectificări, ori precizări, acestea sunt indicate la
finalul declaraţiei, fiind urmate de semnătura victimei.
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Declaraţia scrisă este semnată de organul judiciar care a procedat la audierea victimei, de avocaţii suspectului,
inculpatului, al victimei, dacă aceştia au fost prezenţi, precum şi de interpret în situaţia, în care declaraţia a fost luată
printr-un interpret.
În cursul urmăririi penale, în situaţia, în care investigatorii apreciază a fi necesară şi este posibilă, audierea
victimei se înregistrează prin intermediul mijloacelor tehnice audio sau audiovideo.
Evaluarea declaraţiei victimei traficului de persoane presupune o analiză minuţioasă, pe baza căreia organul
judiciar va interpreta în mod ştiinţific tot materialul de date adunat, în scopul aflării adevărului în cazul investigat.

4. Concluzii
Investigatorii identifică cu dificultate victimele traficului de persoane, întrucât acestea de cele mai multe ori nu
pot sau nu doresc să coopereze cu investigatorii, ezitând de multe ori şi să sesizeze organelor judiciare competente
comiterea infracţiunilor de trafic de persoane. Suntem de părere că regulile şi procedeele tactice criminalistice de
audiere a victimelor traficului de persoane, aplicate de investigatori trebuie să se realizeze în concordanţă cu
respectarea drepturilor şi nevoilor victimelor.

