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1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Romania / 16 Mai 2005 Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva

traficului de ființe umane

Obiectivele

conventiei

a) prevenirea si combaterea traficului de ființe umane, garantând

egalitatea dintre femei și bărbați;
b) protecția drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea

unui cadru complet de protecție și asistență a victimelor și martorilor, 

garantând egalitatea dintre femei și bărbați, precum și asigurarea de 

anchete și urmăriri eficiente; 

c) promovarea cooperării internaționale în domeniul luptei împotriva

traficului de ființe umane. 

Domeniul de aplicare

Expresia trafic de 
ființe umane

Principiul nediscriminării

Consimțământul unei victime a traficului de ființe
umane



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Romania / 16 Mai 2005 Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte

umane

Capitolul III Măsuri pentru protecția și promovarea

drepturilor victimelor, cu garantarea egalității între

femei și bărbați

1.Identificarea

victimelor

3.Asistența victimelor

5.Permisul de ședere

2.Protecția vieții private, a datelor cu caracter personal

4.Termenul de recuperare și de reflecție

6.Compensații și recurs



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Romania / 16 Mai 2005 Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte

umane

Capitolul III Măsuri pentru protecția și promovarea

drepturilor victimelor, cu garantarea egalității între

femei și bărbați

4. Repatrierea și
returnarea victimelor

5. Răspunderea

persoanelor juridice

6. Jurisdicția

1. Incriminarea faptelor privind documentele de 

călătorie sau de identitate

2. Dispoziția de nesancționare

3. .Protecția victimelor, martorilor și persoanelor care 

colaborează cu autoritățile judiciare



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Termen de transpunere

6 Aprilie 2013

DIRECTIVA 2011/36/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 

5 aprilie 2011

9. Protejarea victimelor

traficului de persoane în
cadrul cercetării și
procedurilor penale

1. Infracțiuni privind traficul de persoane

2. Stare de vulnerabilitate

3. Consimțământul unei victime a traficului de persoane la exploatare

10. Dispoziții generale

privind măsurile de asistență, 

de sprijin și de protecție
acordate copiilor victime ale 

traficului de persoane

11. Despăgubirile acordate

victimelor

4. Sancțiuni

5. Răspunderea persoanelor juridice

6. Sechestrul și confiscarea

7. Neurmărirea penală sau neaplicarea de sancțiuni victimei

8. Asistență și sprijin pentru victimele traficului de persoane



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Termen de transpunere

6 Aprilie 2013

DIRECTIVA 2011/36/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 

5 aprilie 2011

Raportul Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu, cu 

privire la progresul realizat în combaterea traficului de persoane, conform 

Directivei 2011/36/UE, din 19 Mai 2016

Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu, 2 

Decembrie 2016
de evaluare a impactului legislației naționale în vigoare, care 

inscriminează utilizarea serviciilor care fac obiectul exploatării victimelor

traficului de persoane, impactul asupra prevenirii traficului conform art 23 

Directiva 2011/36/UE



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Termen de transpunere

6 August 2006

01.01.2007 (Romania)

DIRECTIVA 2004/81/CE A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind permisul
de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale 

traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației

ilegale și care cooperează cu autoritățile competente

1. Resortisant al unei țări terțe

2. Procedura de eliberare a permisului de sedere

3. Tratamentul acordat înainte de eliberarea permisului de ședere

4. Eliberarea și reînnoirea permisului de ședere

5. Tratamentul acordat titularului după eliberarea permisului de ședere

6. Munca, formarea profesională și învățământul

7. Retragerea permisului de ședere



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018
Termen de transpunere

1 Ianuarie 2006

01.01.2007 (Romania)

DIRECTIVA 2004/80/CE A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind
despăgubirea victimelor infracționalității

1. Dreptul de depunere a cererii în statul membru de reședință

2. Responsabilitatea de plată a despăgubirii

3. Autorități responsabile și proceduri administrative

4. Asistența oferită solicitantului

5. Transmiterea / primirea cererilor

6. Audierea solicitantului

7. Comunicarea deciziei

8. Sisteme naționale de despăgubire



1 JANUARY 2017 – 31 DECEMBER 2018

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/

Jurisprudenta CEDO

-L.E v. Grecia ( cerere nr 71545 / 12, hotărâre 

21.01.2016)
-M si Altii v. Italia și Bulgaria (cerere nr 40020/03, 

hotărâre 17.12.2012)

-Osman v. Danemarca (cerere nr 38058/09, hotărâre 

14.06.2011)
-Siliadin v. Franța (cerere nr 73316/01, hotărâre 

26.10.2005)

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/


Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al 

Programului Justiție al Uniunii Europene. Conținutul acestei

publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului

fără a reflecta, în niciun caz, punctul de vedere al Comisiei

Europene. 


