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Motto:  

„Ai încredere în ea?  Da!  

Ai încredere în ea sau vrei să o vezi plecată?”  

„Da. Vreau să o văd plecată”  

(Replici din filmul Loverboy în regia lui Cătălin Mitulescu)  

 

 

Rezumat: Traficul de fiinţe umane nu este un fenomen izolat, specific ţării noastre, ci a căpătat caracter 

transfrontalier şi organizat. Dintre metodele de recrutare a victimelor, prezentul articol îşi propune să trateze cea mai 

perfidă metodă de recrutare şi anume, metoda „loverboy” sau „prin îndrăgostire”. Este singura metodă prin care 

traficanții recrutori, care reprezintă prima verigă a unei reţele de trafic de persoane, se folosesc de ataşamentul 

emoţional al unei femei pentru a o obliga sa se prostitueze şi a o aduce în stare de aservire totală. 

 

Cuvinte cheie: victimă; trafic de fiinţe umane; loverboy; exploatare; prostituţie. 

 

 

Introducere 

 

Studiile şi analizele instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi practica judiciară din ultimii ani, au 

dovedit că în recrutarea victimelor traficului de fiinţe umane este întâlnită, din ce în ce mai des, așa-numita 

metodă „Loverboy”, metodă de inducere în eroare, prin care traficanții selectează şi aleg viitoarele victime 

în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei pe terioriul României sau a altor state europene.  

 

1. Descrierea metodei de recrutare “Loverboy” 

 

Metoda, deja consacrată, constă în identificarea şi abordarea tinerelor de către traficanţi, fie prin 

intermediul reţelelor de socializare fie prin pătrunderea în anturajul lor şi ulterior, iniţierea şi dezvoltarea 

unor relaţii afective care au ca unic scop determinarea unei dependenţe sentimentale a victimelor în raport de 

traficant. Conform metodei de recrutare traficanţii ajung să pretindă, în mod nereal, că sunt îndrăgostiţi de 

victime şi că ar dori să se căsătorească cu acestea, înfăţişându-le o lipsă de mijloace materiale care le-ar oferi 

un confort sporit în viaţa de cuplu.  

Cu toate că, de cele mai multe ori, traficanţii sunt căsătoriţi sau implicaţi în alte relaţii paralele, 

aceştia pretind în faţa victimelor că intenţionează să divorţeze sau să se separe pentru a se căsători sau 

concubina cu acestea, susţinând însă că pentru a putea „să-şi refacă viaţa”, au nevoie de resurse financiare 

într-un timp cât mai scurt. 

În acest sens, traficaţii pun în executare rezoluţia infracţională prin identificarea, în scopul recrutării 

şi ulterior al exploatării de tinere ușor de manipulat și de controlat care, din lipsa oricărui suport moral sau 

material al apropiaţilor, ajung să creadă că „iubirea şi protecţia” oferită de traficanţi sunt reale şi sincere.  

Ulterior tinerele sunt transportate de traficanţi în locurile destinate exploatării, locaţii în care acestea 

sunt cazate şi determinate să se prostitueze, traficanţii inducându-le şi menţinându-le convingerea că toate 

sumele obţinute de acestea urmează să fie investite în crearea condiţiilor materiale necesare viitorului trai în 

comun. Totodată, traficanţii acţionează în scopul îndepărtării victimelor de membrii familiilor, cu scopul de 
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a-şi proteja „investiţiile” şi de a obţine, doar pentru ei, sumele de bani obţinute ca urmare a practicării 

prostituţiei.  

Aria de selecţie a victimelor este diversificată în sensul că, fie traficanţii identifică tinere minore sau 

majore care nu au mai avut niciodată legătură cu activitatea de prostituţie şi pe care reuşesc să le facă să se 

îndrăgostească de ei, fie identifică tinere care au practicat prostituţia în trecut şi care, eşuând în încercarea de 

a începe o altă viaţă, pot deveni uşor victime ale retraficării. Concret, „Loverboy" este un iubit de carieră, 

care face sau nu parte dintr-o rețea ce recrutează fete pentru trafic de fiinţe umane, alegându-le ca target din 

grupuri vulnerabile cărora, treptat le câștigă încrederea, intrând într-o relație afectuoasă, intimă, de cuplu cu 

acestea, determinându-le să se prostitueze în timp pentru el şi/sau ceilalţi membri ai grupării infracţionale. 

Astfel, după ce tinerele vulnerabile se îndrăgostesc de traficantul recrutor, acesta din urmă, uzând de 

autoritatea emoțională pe care o deține și o exercită permanent, reușește să le determine să se prostitueze cu 

pretextul că activitatea nu va fi de lungă durată, ci va ține doar atât cât va fi nevoie ca ei să acumuleze un 

capital care să le permită să își întemeieze o familie și să trăiască decent. În realitate însă, din banii astfel 

obținuți beneficiază o întreagă rețea de carne vie din care traficantul face parte [1]. 

Nu întâmplător, în Motto s-au folosit replici din filmul românesc „Loverboy” care, de altfel se 

încadrează în curentul realist, fiind bazat pe fapte reale, acțiunea și fundalul ei prezentând circumstanțele 

sociale în care ia naștere prostituția.  

Din momentul în care s-a reuşit recrutarea prin metoda „Loverboy”, traficanţii recrutori depun toate 

diligenţele pentru ca victima recrutată să fie transportată, transferată, adăpostită şi primită cât mai repede la 

şi în locurile de exploatare, „să o vadă plecată”, să fie mult prea târziu pentru o întoarcere într-un mediu 

familial care îi va reproşa periodic alegerea făcută sau pentru o revenire într-un mediu social în care nu 

reuşeşte să se integreze. Victimele recrutate prin metoda „Loverboy” vor avea mereu tendinţa de a găsi pe 

cineva de care să depindă şi pentru care „să muncească”. 

 

2. Încadrarea juridică a activităţii infracţionale 

 

În instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de trafic de fiinţe umane se aplică toate 

regulile de bază ale procesului penal, cu unele limitări prevăzute de legile speciale. Normele şi principiile 

care guvernează investigarea şi judecarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sunt normele generale 

prevăzute de Codul de procedură penală, cu menţiunea că legiuitorul a înţeles să reglementeze dispoziţii 

speciale cu privire la procedura judiciară în Capitolul 4 din Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane (text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014) [2]. 

În ceea ce priveşte organele cu atribuţii de urmărire penală, potrivit art.11, alineatul (1), pct. 2 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism [3], precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, indiferent de calitatea persoanei, infracţiunile de trafic de persoane şi 

trafic de minori prevăzute de art. 210 Cod penal şi art. 211 Cod penal [4]. 

Potrivit alineatului (4) al aceluiaşi articol din acelaşi act normativ, procurorii specializaţi din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează în mod 

obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1). 

Deci, urmărirea penală se efectuează de către procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. şi, prin delegare, 

potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. 3 din Codul de procedură penală şi art.6 din OUG nr.78/2016, de către 

ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalităţii 

organizate ale Poliţiei Române [5]. 

În condiţiile în care aspectele privind instrumentarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane au fost 

prevăzute în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală publicată în Monitorul Oficial nr. 486 

din 15 iulie 2010, în Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane au fost prevăzute dispoziţii care reglementează doar prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane, precum şi protecţia şi asistenţa acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a 
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drepturilor persoanei şi o atingere a demnităţii şi integrităţii acesteia. Singurele dispoziţii speciale rămase în 

vigoare în legea specială sunt cele care se referă la procedura judiciară şi care statuează cu privire la 

nepublicitatea şedinţelor de judecată în cauzele având ca obiect infracţiunea de trafic de minori şi de 

pornografie infantilă, cu privire la calitatea persoanelor care pot asista la desfăşurarea şedinţelor de judecată 

precum şi cu privire la obligativitatea ascultări minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani în prezenţa a cel 

puţin unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal şi la obligativitatea citării unui psiholog, respectiv a 

unui reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Potrivit art. 288 din Codul de procedură penală, organul de urmărire penală este sesizat prin 

plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sau se sesizează din 

oficiu. 

Ca şi mod de sesizare a organelor de urmărire penală, sesizarea din oficiu este cel mai frecvent 

întâlnită în cazul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

În practica organelor de urmărire penală din raza de competenţă, au existat situaţii în care, odată 

scăpate de sub paza şi autoritatea traficanţilor, datorită stării de tulburare în care se aflau, victimele au 

formulat plângere în forma orală, însă acest gen de sesizări au fost rare şi formulate spontan, imediat după ce 

au reuşit să fugă din locaţiile de exploatare. Acest gen de sesizări s-a regăsit în cazurile în care victimele au 

fost supuse exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei pe raza altor localităţi decât cele în care îşi 

aveau domiciliul sau membrii familiei de origine ori în altă ţară europeană. Faptul că se aflau într-o 

localitate sau ţară străină lor, departe de aparţinători, necunoaşterea limbii naţionale în cazul exploatării pe 

teritoriul altui stat, lipsa unor mijloace de comunicare şi lipsa resurselor financiare, le-au determinat să 

apeleze la ajutorul organelor judiciare din imediata lor apropiere. 

De cele mai multe ori, o astfel de plângere în forma orală poate fi şi a fost exploatată de organele de 

urmărire penală ca o informaţie în vederea sesizării din oficiu.  

Ca şi mod de sesizare a organelor de urmărire penală, denunţul este întâlnit mai rar în cazul 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane care se caracterizează sub aspectul modului de operare printr-un 

ridicat grad de secretizare, reţele de traficanţi fiind structuri închise care operează în lumea interlopă, ferite 

de sistemul legal şi care sunt experte în a evita descoperirea şi arestarea lor [6]. 

Indiferent de modalitatea de sesizare, organelor de urmărire penală le revine obligaţia efectuării de 

verificări şi investigaţii cu privire la persoanele traficate în scopul practicării prostituţiei în ţară sau 

străinătate, în scopul clarificării datelor care confirmă sau infirmă existenţa infracţiunilor de trafic de fiinţe 

umane. 

 

3. Particularităţi tactico-judiciare specifice instrumentării infracţiunii   

 

Echipa comună de anchetă în sens operativ, formată din procurorul şi ofiţerul de caz, are obligaţia de 

a alcătui un plan de anchetă încă din faza sesizării şi de a selecta, funcţie de metodele de comitere a 

infracţiunii şi de angrenarea în activitatea infracţională a unui număr relativ mare de participanţi, cele mai 

eficiente tehnici de investigare. Astfel, indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de trafic de 

fiinţe umane pot constitui frecventele ieşiri-intrări din/în ţară (în cazul traficului de fiinţe umane cu 

exploatarea în alte state), transferurile de bani prin sistemele bancare şi serviciile de transfer monetar 

naţional sau internaţional, demersurile privind procurarea actelor de stabilire a identităţii (în situaţiile în care 

actele de stabilire a identităţii victimelor le sunt necesare traficanţilor în activităţile de transport, de 

închiriere locaţii, de transferare bunuri, etc.), informaţii cu privire la achiziţionarea de bunuri mobile sau 

imobile fără o bază de venit legală, implicarea anumitor persoane în activitatea infracţională, identificarea 

unor persoane care ar putea da relaţii despre activitatea infracţională şi care ar putea fi audiate în calitate de 

martori cu respectarea dispoziţiilor legale, etc. 

În condiţiile în care organele de urmărire penală au demarat urmărirea penală a unei infracţiuni de 

trafic de fiinţe umane, abordarea şi audierea unei victime a traficului de fiinţe umane cu metoda de recrutare 

„Loverboy” ar trebui să se realizeze într-un interval cât mai scurt de timp, în primul rând pentru ca ea să 

accepte realitatea propriilor experienţe şi să contracareze tendinţele de apărare ale negării şi apoi, pentru a 
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putea fi ajutată să se adapteze la schimbările care vor avea loc în viaţa ei şi la consecinţele pe care le-ar 

putea avea etapele unui proces penal. 

Audierea victimei traficului de fiinţe umane este indicat să fie făcută de către aceiaşi anchetatori, 

primele impresii lăsate victimei traficate cu ocazia primei întâlniri fiind determinante în eşecul sau succesul 

intervenţiei. 

Indiscutabil, o primă întâlnire şi discuţie cu victima traficată prin utilizarea metodei „Loverboy” este 

esenţial să se desfăşoare în condiţii optime, atâta vreme cât victima trebuie convinsă că poate avea încredere 

în anchetatorii care o vor audia. Este esenţial să se explice victimei metodologia interviului şi mai mult decât 

atât, că există posibilitatea organizării şi altor audieri desfăşurate pe o perioadă mai mare de timp [7]. 

Aducerea la cunoştinţă a drepturilor şi explicarea concretă a acestora este importantă, aşa cum la fel 

de important este să se explice victimei că vor fi formulate întrebări care i se vor părea banale, lipsite de sens 

sau fără legătură cu exploatarea sa. De asemenea va trebui să i se explice victimei faptul că toate detaliile 

legate de situaţia sa personală de dinainte de recrutare, de relaţia iniţiată şi dezvoltată cu traficantul 

„Loverboy” sunt importante în probaţiune atâta vreme cât credibilitatea ei va fi pusă mereu la îndoială.  

În audierea unei victime a traficului de fiinţe umane recrutată prin metoda „Loverboy” este ideal să 

se folosească ascultarea activă cu privire la răspunsurile victimei, în special în partea în care relatează 

faptele şi să se urmeze cele patru etape: construirea relaţiei, povestirea liberă a evenimentelor, a istoriei de 

trafic, întrebările şi încheierea audierii. 

În metodica cercetării infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, organele de urmărire penală au apelat 

deseori la efectuarea unor evaluări complexe a situaţiei psiho-socio-familiale a victimelor de către Centrul 

de protecţie al victimelor traficului de persoane adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea stabilirii datelor 

personale, situaţiei şcolare şi profesionale, a datelor despre familie, istoricului social al familiei, situaţiei 

materiale/financiare, evaluării psihologice, a asistenţei ce urmează a fi acordate şi a situaţiei prezente a 

victimelor traficate. 

Utilizarea măsurilor de supraveghere tehnică în probarea unor infracţiuni de trafic de fiinţe umane 

trebuie să se facă cu respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, atâta vreme cât 

apărarea va încerca prin toate mijloacele să dovedească carenţele procedurale ori eventual abuzul organelor 

de urmărire penală, în vederea înlăturării unor probe relevante şi în scopul exonerării inculpaţilor de 

răspunderea penală. 

În cazul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, solicitările privind autorizarea măsurilor de 

supraveghere tehnică sunt frecvente, fără a fi apreciate ca fiind singurul mod în care pot fi obţinute probele, 

deoarece, în special, interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă asigură dovezi 

greu de combătut şi furnizează informaţii importante pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în 

activitatea infracţională. 

De asemenea, trebuie precizat că organizatorii reţelelor de traficanţi sunt persoane suspicioase, 

conştiente de posibilităţile tehnice pe care organele de urmărire penală le pot avea la dispoziţie pentru a le 

intercepta comunicările ori a le monitoriza mişcările. Este la fel de probabil ca traficaţii să evite să se 

incrimineze prin convorbiri telefonice, întâlnindu-se cu celelalte persoane implicate în locuri publice, greu 

accesibile, astfel încât această metodă nu poate furniza în toate cazurile rezultatele scontate. 

Cert este că, având în vedere caracterul clandestin în general, al infracţiunilor de trafic de fiinţe 

umane, în derularea procesului de traficare, privit prin prisma elementelor constitutive ale infracţiunii, 

conform normelor de incriminare, traficanţii sunt rareori denunţaţi de victimele lor. 

De aceea, se poate spune că procesele penale în privinţa cazurilor de trafic de fiinţe umane, în 

special cu cele cu metoda de recrutare „Loverboy”, depind în mare măsură de depoziţiile incriminatorii ale 

victimei. Acest fapt măreşte presiunea care se exercită asupra victimei: avocaţii apărării, în special avocaţii 

aleşi ai traficanţilor, reuşesc să denatureze mărturisirile victimei şi pun într-o lumină discutabilă 

credibilitatea acesteia, mergând până la dezechilibrarea intereselor (cel al victimei care, aici, coincide cu 

interesul public şi cel al infractorului) deoarece uneori victimele nu sunt însoţite de nimeni şi nu primesc 

asistenţă juridică [8]. 
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4. Practică judiciară actuală  

 

În practica organelor de urmărire penală gălăţene, în materia infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, 

împiedicarea producerii unei astfel de situaţii este realizată prin luarea măsurilor pentru desemnarea unui 

avocat din oficiu care să asigure asistenţa juridică a victimei sau tuturor victimelor traficate, prin implicarea 

activă a inspectorilor de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane care, pe 

lângă alte atribuţii, le au şi pe acelea privind asigurarea/facilitarea, în cooperare cu alte unităţi M.A.I., a 

deplasării victimelor/martorilor la instanţă şi protecţia pe parcursul audierii, sprijinirea activităţii de 

informare privind drepturile persoanelor - victime ale traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate, facilitarea 

participării victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală şi judecată în cooperare cu 

instituţiile cu atribuţii în domeniu. 

Din punct de vedere statistic, la nivelul anului 2016, în trei rechizitorii s-a dispus trimiterea în 

judecată a unor traficanţi de minori prin metoda de recrutare „Loverboy”, aria de selecţie a victimelor fiind 

din rândul tinerelor care proveneau din familii dezorganizate, cu probleme financiare, neşcolarizate sau cu 

studii primare, neintegrate din punct de vedere social şi în mod majoritar, din mediul rural. 

La nivelul anului 2017, în patru rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a unor traficaţi de 

persoane şi traficanţi de minori în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei, cu utilizarea 

metodei de recrutare „Loverboy”, aria de selecţie a unora dintre traficanţi extinzându-se şi asupra unor tinere 

- victime anterioare ale altor traficanți, dependente de substanțe cu efecte psihoactive sau instituționalizate în 

centre de plasament. 

Dificultăţile în urmărirea penală şi judecarea unor astfel de cazuri sunt generate de faptul că 

victimele au manifestat pe parcursul procedurii, sentimentul de vinovăţie cu privire la agresori (Sindromul 

Stockholm) şi în lipsa suportului social şi familial, manifestau tendinţa de a se întoarce în mediul de risc. 

În general, dezaprobarea şi marginalizarea socială specifică acestei forme de exploatare, lipsa 

respectului de sine, confundarea victimei exploatate sexual cu persoanele care practică prostituţia, lipsa unor 

perspective concrete şi atracţia unor câştiguri uşor de obţinut, carenţele în educaţie şi nu în ultimul rând, 

lipsa informării şi a experienţei de viaţă, sunt factori care impun luarea unor măsuri speciale în cadrul 

procesului penal. 

Dincolo de protecţia limitativ prevăzută de normele de procedură penală în cadrul procesului penal, 

se impune o protecţie extraprocedurală care să fie asigurată în adevăratul sens al cuvântului de către Agenția 

Națională împotriva Traficului de Persoane, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, centrele 

de primire în regim de urgență din cadrul Direcțiilor Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului 

şi organizațiile neguvernamentale implicate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 

 

Concluzii 

 

Concluzionând, o instrumentare cu profesionalism a unor astfel de cauze va putea preveni 

retraficarea unor victime vulnerabile şi va delimita cu certitudine graniţa existentă între infracţiunea de 

proxenetism şi cea de trafic de fiinţe umane cu metoda de recrutare „Loverboy”, cel mai des comise în 

cadrul unor grupări infracţionale organizate. 

În Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 

2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva 

traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, la Capitolul IV „Definirea problemei”, una din 

problemele subsecvente identificate a fi în legătură cu manifestarea în continuare a fenomenului traficului de 

personae la un nivel destul de ridicat, prin existenţa unui număr mare de victime, precum şi o capacitate 

relativ restrânsă de răspuns antitrafic, a fost aceea a „capacităţii restrânse de investigare a infracţiunilor de 

trafic de persoane şi trafic de minori din partea autorităţilor specializate în combaterea fenomenului 

traficului de persoane” [9]. 

Această „capacitate restrânsă de investigare” nu derivă în mod absolut din „lipsa acută a resurselor 

umane la nivelul Ministerul Afacerilor Interne şi a Ministerului Public”, ci şi din „lipsa unei specializări şi a 
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pregătirii continue a profesioniştilor rămaşi în sistem, precum şi a unei cooperări eficiente ale structurilor din 

domenii traficului de persoane”, ambele de natură să afecteze „profunzimea actului de cercetare şi urmărire 

penală a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori”. 

Exceptând munca de prevenire care joacă un rol extrem de important, o legislaţie stabilă şi coerentă 

în domeniu şi o protecţie procedurală şi extraprocedurală imediată şi fermă a victimelor traficate, ar fi în 

măsură să susţină actul de justiţie.  
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