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Așadar, perimarea reprezintă o sancțiune procesuală determinată de neglijența părților în 

executarea obligațiilor procesuale, în acest sens fiind sancționată pasivitatea părților din proces. 

Perimarea reprezintă o garanție a respectării principiului celerității procesului, examinării 

cauzelor civile într-un termen rezonabil, prin stabilirea anumitor limite ale desfășurării 

procesului civil și excluderii cauzelor civile ce rămân în nelucrare din culpa părților. 
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Republica Moldova progresează, în orice caz așa declară politicienii, dar alături de acelea 

progrese și prosperitate, se constată prezența anumitor vicii, printre care se enumeră - 

narcomania și prostituția. Acestea din urmă, pun în pericol sănătatea publică, dar nu numai. 

Narcomania și prostituția fac parte din categoria fenomenelor „de fon” care constituie ansamblul 

manifestărilor amorale care contravin normelor general acceptate de societate şi care au legătură 

organică cu criminalitatea, deoarece se determină reciproc şi atrag după sine degradarea socială a 

persoanei și în cele din urmă, şi a societăţii întregi [1, p. 375]. 
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Pe parcursul etapelor istorice de evoluție, societatea umană a reacționat în mod diferit la 

narcomanie și prostituție. Folosirea drogurilor și practicarea prostituției este însă cunoscută din 

cele mai vechi timpuri. 

Perioada de tranziţie la principiile economiei de piaţă a generat apariţia şi evoluţia unor 

noi particularităţi ale narcomaniei și prostituției în Republica Moldova şi în majoritatea ţărilor 

din spaţiul ex-sovietic şi ex-socialist. 

Prin urmare, prostituția și narcomania a ameninţat şi continuă să ameninţe interesele 

vitale ale persoanei, dezvoltarea şi prosperarea societăţii, securitatea naţională, prezentând, 

totodată, un pericol real pentru procesul de edificare a societăţi democratice. 

Studiile criminologice efectuate de a lungul timpului au contribuit substanțial în 

perfecționarea acțiunilor de combatere și prevenire a narcomaniei și prostituției, în plan 

internațional, cât și la nivelul statelor [32, p. 156]. Cercetătorii din diferite epoci au întreprins 

numeroase încercări pentru a defini clar și amplu noțiunile de prostituție și narcomanie, care ar 

cuprinde trăsăturile lor caracteristice.  

Până în prezent în literatura de specialitate nu există o unitate de viziuni cu privire la 

definiția prostituției și narcomaniei. Astfel, după prăbușirea Imperiului Sovietic și adoptarea la 

27 august 1991 a Declarației de Independență de către Republica Moldova, unui astfel de 

fenomen negativ cum este prostituția ia fost acordată puțină atenție, deși în Codul 

Contravențional al Republicii Moldova este prevăzută răspunderea pentru practicarea 

prostituției, însă până în prezent legislația Republicii Moldova, inclusiv și Codul 

Contravențional al Republicii Moldova, nu conțin nici o definiție a prostituției. 

Actuala opinie publică se reduce la faptul că prostituţia este un comportament amoral. În 

ceea ce priveşte recunoaşterea acesteia în calitate de delict, în diferite ţări ale lumii există diverse 

opinii: de la recunoaşterea ei în calitate de infracţiune (este vorba de ţările musulmane) până la 

acordarea statutului de activitate economică legală (spre exemplu, în Olanda). În majoritatea 

ţărilor occidentale, cu toate că prostituţia este interzisă la nivel de lege, totuşi organele puterii au 

o atitudine tolerantă faţă de ea, concentrându-și atenţia asupra persoanelor care exploatează 

prostituatele în scopuri meschine. În Republica Moldova, prostituţia se referă la categoria 

contravenţiilor administrative, însă este prevăzută răspundere penală pentru proxenetism (art. 

220 CP al RM). 

Autorul I. Oancea, menționează că prostituţia reprezintă ca fenomen social o multitudine 

de persoane, care practică raporturile sexuale cu diferite persoane în scopul procurării foloaselor 

materiale, proxeneţii, ce desfăşoară activitatea de organizare şi exploatare a persoanelor ce 

practică prostituția, clienţii, care beneficiază de activitatea persoanelor, care practică raporturile 

sexuale în scopul procurării foloaselor materiale, precum şi alţi indivizi, care promovează 

activitatea persoanelor nominalizate. Proxenetismul ca fenomen social reprezintă o parte 

componentă şi indisolubilă a prostituţiei care constă în activitatea de organizare şi exploatare a 

acesteia. Prostituția ca fenomen juridic reprezintă activitatea sistematică, care poate avea statut 

de meserie sau ocupaţie ilegală, de practicare a raporturilor sexuale în schimbul procurării 

foloaselor materiale, care se caracterizează prin indiferenţa emoţională şi lipsa alegerii sau 

preferinţelor individuale faţă de client, la persoana care practică activitatea nominalizată. 

Proxenetismul ca fenomen juridic reprezintă un ansamblu de acţiuni ilegale ale proxenetului 

îndreptate spre antrenarea persoanei la practicarea prostituţiei, organizarea practicării prostituţiei 

şi tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o altă persoană. Prostituţia 

constituie un comportament social - deviant, deoarece reprezintă o abatere de la normele sociale 

şi normative existente, și ca urmare este un obiect de studiu al criminologiei [33, p. 190]. 
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Termenul „prostituţie” este de provenienţă latină şi se traduce ca „expunere spre vânzare” 

[1, p. 385]. Prin prostituţie se are în vedere sistematică de servicii sexuale persoanelor 

cointeresate pentru recompense materiale. Prostituţia, ca mijloc de obţinere a profitului, ţine 

sub control toată criminalitatea. În baza ei este creat sistemul sex-businessului cu proxeneţii, 

deţinătorii localurilor pentru desfrâu, traficanţii de fiinţe umane etc. Prostituţia reduce nivelul 

moral social, duce spre degradarea intelectuală, fapt care influenţează negativ asupra educaţiei 

copiilor şi a tineretului. Prostituţia subminează bazele vieţii sociale, distruge familia şi, în cele 

din urmă, a individului însuşi. Ca urmare, creşte nivelul criminalităţii femeilor, mortalităţii, 

bolilor incurabile, actelor suicidale şi, ceea ce este mai periculos pentru societate, dispare treptat 

genofondul naţiunii. 

Concomitent, după cum demonstrează realitatea cotidiană, persoanele ce practică 

prostituția, după ce sunt amendate pentru această ocupație în baza Codului contravențional al 

Republicii Moldova, din nou ies în străzi și continuă să practice prostituția sub supravegherea 

proxenetului, fiind deseori recrutate de către traficanți de ,,carne vie”, ceea ce ne demonstrează 

că la nivel național nu sunt aplicate măsuri efective în lupta cu fenomenul prostituției. 

Astfel, doar în primele trei luni ale anului 2019, conform informației - operative al 

Ministerului Afacerilor Interne privind starea infracționalității (fără clasate) pe teritoriul țării 

noastre au fost înregistrare 5 infracțiuni de proxenetism, [27] însă starea reală a acestui fenomen 

este diferită de datele statistice oficiale. 

Cât privește fenomenul narcomaniei, acesta reprezintă un fenomen social periculos, 

apărut ca rezultat al consumării intenţionate, ilegale şi sistematice a substanţelor narcotice, 

asupra cărora se răspândesc măsurile de control juridic internaţional şi statal, determinând 

infectarea periodică sau cronică, negative pentru persoană şi care prezintă pericol pentru 

societate. Rotari O., menționează că termenul „narcomanie” reprezintă o îmbinare din grecescul 

„narcosis” – somn, amorțire și „mania” – patimă, demență [34, p. 141]. 

În dicționarul explicativ, narcomania este definită ca dependență provocată de folosirea 

abuzivă a narcoticelor [26]. Narcomania este o pasiune bolnăvicioasă bine pronunțată, obișnuința 

de a consuma una sau câteva substanțe narcotice, ce acționează în special asupra sistemului 

nervos, provocându-i omului euforie - o senzație falsă de bunăstare, veselie, seninătate, calmitate 

plăcută sau, dimpotrivă, excitație [11, p. 23]. Ea constă în atracţia patologică a individului faţă de 

substanţele narcotice. Paralel cu acestea, în ultimul timp este tot mai răspândită folosirea 

nemedicală şi abuzivă a substanţelor psihotrope, care provoacă dependenţă patologică, numită 

toxicomanie. Astfel, narcomania reprezintă starea psiho-patologică, condiţionată de abuzul 

consumului de droguri, care creează o dependenţă psihică şi fizică faţă de ele. Narcomanul este 

persoana, căreia i-a fost stabilită diagnoza „narcomanie” de către instituţia medicală în 

domeniu [1, p. 375]. 

Înscriindu-se în istoria omenirii încă de la începuturile existenţei sale, probabil din epoca 

de piatră, narcomania a însoţit şi a înrobit generaţii. Tentaţia de a ajunge la stări de euforie îşi are 

rădăcina în timpuri de mult apuse. Actualmente nu există ţara asupra căruia nu se răsfrâng 

consecinţele negative ale fenomenului narcomaniei. În ultimii ani se menţine o tendinţă a 

“globalizării” problemei de droguri. La nivel mondial, sute de mii de oameni mor în fiecare an 

din cauza supradozelor, dar, drogurile nu afectează doar narcomanii: acestea provoacă familiilor 

şi celor dragi dificultăţi enorme şi suferinţă.  

Fenomenul narcomaniei constituie o problemă majoră de sănătate publică şi pentru 

Republica Moldova, prin sporirea morbidităţii şi mortalităţii populaţiei, dar şi o problemă socială 

– prin facilitarea creşterii infracţiunilor. Peste 50 de persoane din țara noastră mor anual din 
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cauza narcomaniei [30]. În Republica Moldova numărul consumatorilor de droguri a crescut 

odată cu criza economică din anii 90. Cauzele de stimulare a consumului de droguri au fost: 

accesibilitatea acestora, sărăcia, slăbirea controlului social, etc.  

În sens popular, prin droguri se înțelege orice substanță căreia îi sunt atribuite proprietăți 

curative, dar al căror efect este necontrolabil și uneori – nociv [33, p. 23]. DEX-ul arată că 

„drogul este o substanţă de sorginte vegetală, animală sau minerală care se întrebuinţează la 

prepararea unor medicamente sau ca stupefiant” [10]. În Dicţionarul Enciclopedic Român, 

drogului i se conferă aceeaşi sorginte însă, destinaţia este doar pentru „prepararea anumitor 

medicamente” [9]. 

Conform alin.1 art. 1341 CP al RM prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele 

stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de 

Guvern. Din grupa celor mai răspândite droguri fac parte: canabis, marijuana, heroina, cocaina. 

De exemplu, K.O. a fost condamnată în baza lit. c) alin. 3 art. 217 și lit. c), f) alin. 3 art. 

2171 CP RM. În fapt, la 18.07.2010, aproximativ la ora 10.00, aceasta se afla în apropiere de 

intrare în cimitirul evreiesc din mun. Bălți. De K.O. s-a apropiat C.M., căruia aceasta i-a 

înstrăinat 0, 021 g. de heroină. Ulterior, într-o zi din perioada august 2010-23.09.2010 K.O. a 

procurat ilegal heroină de la o cunoștință de-a sa. O parte din heroina procurată a consumat-o ea 

singură. Partea rămasă (0,8 g.) ea a păstrat-o până la 23.09.2010, zi în care respectiva substanța 

narcotică a fost depistată și ridicată de la K.O. [8]. 

De exemplu, X. a fost condamnată conform alin. 2 art. 217 CP RM și lit. f alin.3 art. 2171 

CP RM. În fapt, X acționând în mod intenționat, urmărind scopul înfăptuirii circulației ilegale a 

drogurilor în scop de înstrăinare, pe parcursul anului 2016 până la 10.01.2017 s-a ocupat cu 

circulația ilegală a drogurilor iar la data 19.10.2016 orele 21:00 aflându-se în mun. Bălți contra 

sumei de 200 lei ilegal a înstrăinat lui Y droguri sub formă de marijuană în cantitate 1,24 grame 

[36]. 

De exemplu, A. I. a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 

217 alin. (2) CP al RM. În fapt, A. I. la data de 31 august 2018, în perioada de timp cuprinsă 

între orele 13:05 și până la orele 13:25, aflându-se pe drumul local din satul Musteața, raionul 

Fălești, intenţionat, fără scop de înstrăinare, transporta și totodată păstra ilegal asupra sa, 10 

(zece) plante de canabis, care depistate și ridicate de la el în cadrul unui control de către angajații 

de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Fălești. Conform raportului de constatare tehnico-

științifică 34/12/2-R-870 din XXXXXXXXX, cele 10 plante de canabis ridicate de la A. I. conțin 

tetrahidrocannabinol și se atribuie la categoria droguri în proporţii mari [35]. 

Conform datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2008-2010 

numărul consumătorilor de droguri luați la evidență a crescut practic cu 400 de persoane, 

comparativ cu finele anului 2010. În anul 2008 au fost luate la evidență 1138 persoane, 

constituind 31,9 cazuri la 100 mii de populație, iar la sfârșitul anului 2009 s-a înregistrat o 

creștere cu 195 de cazuri, fiind luate la evidență 1333 persoane. [2, p. 1157] Datele statistice 

arată că pe 1 iunie 2015, numărul persoanelor consumatoare de droguri luate la evidenţă şi 

aflate sub supraveghere medicală a constituit 10.699 sau 300,8 la 100.000 de locuitori, faţă de 

anul 2014, când erau înregistraţi 284,6 la 100.000 de locuitori, inclusive 57 adolescenții până 

la 18 ani [21]. 

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2016 au fost înregistrați 

peste 11,7 mii de pacienți la Dispensarul Republican de Narcologie, iar în anul 2017 numărul lor 

a depăşit cifra de 12,4 mii persoane. De cele mai multe ori în Republica Moldova se consumă 

substanțe interzise de origine vegetală, crescute pe teritoriul țării. În afară de marijuana și opiu 
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sunt răspândite şi amfetaminele. Specialiștii mai constată și creșterea circulației substanțelor 

narcotice gen „Spice”, în legislație acestea fiind pomenite pentru prima dată în anul 2016 [28]. 

În Republica Moldova, numărul de cazuri de infracțiuni legate de droguri, înregistrate în 

ultimii ani se cifrează la: 2041 – în 2006, 2139 – în 2007, 2046 – în 2008, 1819 – în 2009, 1737 

– în 2010 [2, p. 1122], 1658 – în 2011 [22], 1575 – în 2012, 1166 – în 2013, 1288 - în 2014, 

1191 – în 2015, 1153 – în 2016 [23]. În 2017, în special s-a majorat numărul infracțiunilor legate 

de droguri cu 10,1% (1269) [24]. În anul 2017, au fost condamnaţi pentru infracțiuni legate de 

droguri - 734 persoane, comparativ cu 340 de persoane în anul 2016 [24].  

Conform informației - operative al Ministerului Afacerilor Interne privind starea 

infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova pentru douăsprezece luni anului 

2018 au fost înregistrare 1316 de infracțiuni legate cu droguri, cu 7,25% mai mult decât în 

aceeași perioada anului 2017 (1227) [27]. Statistica Poliției vorbește despre sporirea numărului 

de crime, legate de consumul de droguri. În ultimii doi ani au fost sechestrate 530 kg de droguri, 

potrivit Poliției, pe piața neagră această cantitate costă cam 30 mil. lei. Conform datelor Poliției, 

în anul 2018 numărul dosarelor de acest fel a sporit cu 7% față de aceeași perioadă a anului 2017 

[28]. Conform informației - operative al Ministerului Afacerilor Interne privind starea 

infracționalității (fără clasate) pe teritoriul Republicii Moldova pentru prima lună anului 2019 au 

fost înregistrare 112 de infracțiuni legate cu droguri, cu 8,74% mai mult decât în aceeași 

perioada anului 2018 (103) [27]. 

Comercializarea drogurilor este o activitate infracțională foarte profitabilă și, din aceste 

considerente, o atare îndeletnicire a devenit atractivă nu doar pentru unele categorii de infractori, 

ci și pentru unele grupări sau chiar organizații criminale, care se disting prin anumite poziții 

dominante în această sferă de activitate și prin legături strânse cu structurile criminale organizate 

ce practică traficul de droguri la nivel internațional. 

Din considerente enunțate, constatăm că prevenirea și combaterea narcomaniei și 

prostituției este o problemă extrem de importantă şi serioasă. Doar eradicând prostituția și 

narcomania prin eforturi comune, ne putem proteja copiii, familiile şi comunitatea de aceste 

vicii, deoarece chiar şi persoanele bine instruite şi educate să aibă o aversiune persistentă faţă de 

orice fel de droguri, pot deveni victimele narcomaniei și prostituției. 

Cu regret, prognozele privind dezvoltarea narcomaniei nu sunt favorabile, fiindcă se 

observă un şir de tendinţe, cum ar fi: narcomania este în proces de întinerire şi de feminizare. 

Sondajele sociologice ne demonstrează că o mare parte din studenţi şi elevi au consumat şi 

consumă droguri; creşte cota formelor grave de narcomanie; a apărut piaţa drogurilor cu efect 

puternic (heroina, cocaina); apar noi forme de toxicomanie printre minori şi tineri (consumul în 

grup a preparatelor psihotrope cu efect puternic etc.); se răspândește tot mai mult consumul 

drogurilor în mediul tuturor grupurilor sociale (slujbaşi, şomeri şi chiar businessmeni); cea mai 

mare parte a narcomanilor şi traficanţilor de droguri sunt persoane care s-au dezis de activitatea 

social-utilă şi încearcă să câștige pe seama nenorocirilor altor oameni [1]. 

În pofida eforturilor de până acum, fenomenul narcomaniei nu a marcat nici o schimbare 

în cea mai mare parte a lumii, ci dimpotrivă a câştigat teren, mai cu seamă în statele în care 

controlul din partea organelor de drept este insuficient şi tolerant. Însă, nu putem lăsa fără 

observație faptul că din 2017 până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova au loc operațiunile 

antidrog fără precedent. Astfel, doar în 2017 pe teritoriul Republicii Moldova au fost efectuate 

peste 450 de percheziții [17]. 

În continuare, în majoritatea cazurilor personalității prostituatei este caracteristică: vârsta 

cuprinsă între 16-29 de ani; nu este angajată în câmpul muncii; are studii incomplete (prostituate 
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cu studii superioare se întâlnesc foarte rar). Printre cauzele principale, care au stat la baza 

practicării prostituției sunt: nevoile, starea materială, exemplul prietenei, curiozitatea. Primele 

relații sexuale le-au avut cu un prieten sau cu un bărbat străin la o vârstă fragedă 16-18 ani. 

Relațiile cu părinți sunt dușmănoase sau indiferente. Primele încercări de a consuma alcoolul le-

au avut loc la vârsta de 14-17 ani. Totodată, sunt cazuri de consum de droguri, ce ne 

demonstrează legătura strânsă între prostituție și narcomanie. Femeile care practică sau au 

practicat prostituția în majoritatea cazurilor provin din familii social-vulnerabile, care nu au putut 

să le ofere o educație, ce ar corespunde normelor morale și regulilor de conviețuire. Abuzurile 

sexuale suportate în timpul copilăriei, lipsa de profesie și ca urmare neangajarea în câmpul de 

muncă, lipsa familiei și a domiciliului - acestea sunt doar unele particularități ale vieții 

prostituatei, care impun și promovează practicarea prostituției.  

Cât privește personalitatea infractorului implicat în fenomenul prostituția, numiți 

proxeneții sau patronii afacerilor cu sex, aceste sunt personajele principale ale așa-zisei industrii 

a sexului. Ei sunt cei care instrumentează în societatea modernă campania de recunoaștere a 

prostituției ca profesie respectabilă. Ei vorbesc, prin gura ziariștilor, a unor oameni politici sau a 

unor mișcări feministe, despre drepturile femeilor la auto-determinare sexuală, despre eliberarea 

femeilor pe plan social, economic, sexual sau politic. 

Proxeneţii sunt de diferite condiţii, de la cei disperaţi de sărăcie, lacomi de profit, la 

persoane „onorabile”. Se lansează în afaceri de comercializare a sexului persoane inadaptate 

social, instabile psiho-afectiv, imature psiho-social, cinici, sadici, dar şi persoane cerebrale, 

pragmatice, interesate de acest mod relativ uşor de a obţine venituri. Deseori rolul proxenetului 

este exercitat de femei, care în literatura de specialitate sunt denumite ,,madam” sau ,,matroane”. 

Această funcţie este, de obicei îndeplinită de o fostă prostituată, relativ tânără, sau de o femeie 

caracterizată prin spirit de iniţiativă şi simţ deosebit de dezvoltat al afacerilor [31, p. 153]. 

În vederea analizei profunde a personalităţii celor implicaţi în fenomenul narcotizării, în 

literatura de specialitate sunt evidenţiate cinci tipuri ale acestora (în funcţie de majorarea 

gradului de pericol social): consumatorul de droguri începător; infractorul narcoman; realizatorul 

de droguri cu amănuntul; realizatorul de droguri angro; organizatorul narcobusinessului criminal 

[3, p. 33]. Infractorii care comit infracţiuni legate de droguri sunt, în principal, persoanele în 

verstă de până la 30 de ani, dintre care aproximativ 90% - şomeri. Consumatorii sunt persoane 

fără careva ocupaţii - 80,9%; funcţionari - 12,7%; elevi - 1,9%; studenţi - 1,7%; alţii - 2,8% [1]. 

Politica penală actuală în domeniul prevenirii fenomenului narcomaniei se află în strânsă 

consonanță și este strict direcționată de standardele normative prescrise în convențiile 

internaționale la care Republica Moldova este parte: Convenţia unică asupra stupefiantelor şi 

Protocolul de modificare a Convenţiei din 30.03.1961 [4, p. 47]; Convenţia asupra substanţelor 

psihotrope din 21.02.1971 [12]; Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit 

de stupefiante si substanţe psihotrope din 20.12.88 [25]. Republica Moldova a devenit parte la 

aceste convenții în anul 1995 iar implementarea cerințelor stipulate în convențiile respective este 

supravegheată de către Comisia Națională Antidrog. 

La nivel internaţional, necesitatea unui răspuns global, echilibrat şi pluridisciplinar 

împotriva fenomenului narcomaniei a fost recunoscută de foarte mult timp în cadrul ONU [7, p. 

170]. O.N.U. a declarat ultima decadă a secolului XX „Decada luptei cu narcomania”. 

După cel de-al Doilea război mondial, lupta comunităţii internaționale pentru combaterea 

narcomaniei a continuat sub egida O.N.U. [7, p. 158]. Astfel, în data de 7 decembrie 1987, 

Adunarea Generală a ONU a decis ca ziua de 26 iunie să fie marcată, ca Zi Internaţională de 

luptă împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri [19]. 
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În Republica Moldova organele statului, fundațiile și alte organizații neguvernamentale 

depun eforturi susținute pentru prevenirea narcomaniei, realizând diverse acțiuni de educare a 

populației. Rolul hotărâtor îl are însă fiecare din noi, refuzând mirajul plăcerilor iluzorii, care 

întotdeauna sfârșesc rău. Astfel, în lupta cu fenomenul narcomaniei sunt efectuate operaţiunile 

preventiv-profilactice, care se desfăşoară anual în Republica Moldova. Ele au denumiri 

codificate şi se înfăptuiesc în baza planurilor tipice cu scopul relevării şi blocării filierelor de 

traficare a drogurilor (operaţiuni, precum „Canal”, „Mac” şi „Narcoman”). 

De exemplu, anual Inspectoratul General de Poliție al MAI declanșează pe întreg 

teritoriul țării operațiunea specială MAC, ce are drept scop combaterea consumului și traficului 

ilicit de droguri în special de origine vegetală, nimicirii plantelor cu conținut narcotic, depistării 

persoanelor care le cultivă ilegal[18]. În anul 2015, s-a desfășurat operațiunea „MAC-2015”. Ca 

rezultat al măsurilor desfășurate, au fost documentate 10 cazuri de cultivare a cânepei, fiind 

nimicite 13.486 plante și 1 caz de cultivare de plante de mac, nimicite 18 plante [14]. 

Astfel, pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 poliția națională pe domeniul reducerii 

consumului de droguri și diminuarea riscurilor HIV, în vederea eradicării consumului de droguri 

şi de alte substanţe psihotrope, diminuarea riscurilor în mediul persoanelor aflate în grupul de 

risc a desfășurat 1617 de activități de informare a căror beneficiari au fost 16093 de cetățeni, 

fiindu-le distribuite 13157 de pliante și flyere cu informații utile și recomandări [16]. 

În data de 7 iulie 2018, în Piața Marii Adunări Naționale din centrul capitalei a avut loc 

Campania „Împreună pentru viață!”, desfășurată în cadrul „Zilei internaționale împotriva 

consumului și traficului ilicit de droguri”. În cadrul evenimentului, adulții au avut parte de 

activități interactive de informare și prevenire în domeniul narcomaniei, activități de informare 

privind tratamentul și reabilitarea narcomanilor, prin informarea despre serviciile disponibile de 

tratament și reabilitare a narcomanilor etc. [15]. Este de datoria părinților, a educatorilor, a 

fiecărui cetățean onest să vegheze ca tinerii să nu se lasă pradă ispitei drogurilor, să-i îndrume 

către un anturaj sănătos [32, p. 174]. 

În prezent, în lume, s-au conturat mai multe direcţii strategice de combatere a 

fenomenului narcomaniei. Prima direcţie se caracterizează prin adoptarea unor măsuri 

sancţionatorii dure faţă de persoanele implicate în fenomenul narcomaniei. În acest caz, se are în 

vedere, în primul rând, pedeapsa penală care prevede nu doar termeni mari de privaţiune de 

libertate, dar şi pedeapsa cu moartea. Către statele care promovează o astfel de politică în acest 

domeniu se referă Malaiezia, Iranul, Pakistanul. A doua direcţie se caracterizează prin stabilirea 

unui control rigid în domeniul circulaţiei drogurilor. Este vorba despre înfăptuirea unui control 

asupra tuturor tipurilor de droguri, precum şi despre opunerea activă faţă de consumul de 

droguri. Totodată măsuri juridico-penale drastice nu se aplică. Această direcţie de prevenire este 

realizată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte state. A treia direcţie este cea liberală. Primul 

stat care a legalizat parţial drogurile „uşoare” a fost Olanda.  

În anul 2018 un șir de țări străine au luat decizii în favoarea dezincriminării consumului și 

păstrării drogurilor ușoare pe teritoriul lor, ceea ce a readus în societate discuțiile despre diverse 

abordări ale acestei probleme în Republica Moldova. Cu fiecare an, tot mai multe state cugetă 

asupra anulării pedepsei penale pentru consumători de droguri și implementează diverse forme 

ale dezincriminării [37, p. 17]. Experții menționează că odată și odată autoritățile vor fi nevoite 

să corecteze politica statului în domeniul dat. Nu este exclusă implementarea scenariului 

georgian în țara noastră, acolo rolul decisiv i-a revenit Curții Constituționale. În același timp, 

mulți se arată convinși că e o naivitate să crezi că fumătorii de marijuana nu fac nimic rău [29]. 
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Cât privește prevenirea și combaterea fenomenului prostituției, țara noastră este parte la 

următoarele convenţii care au drept scop contracararea prostituției: Convenţia asupra eliminării 

tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 [5]; Protocolul facultativ la Convenţia 

privind drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia 

infantilă, adoptată la 25 martie 2000 la New York; Convenţia Consiliului Europei cu privire la 

protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual, adoptată la 25 octombrie 2007 la 

Lanzarote [6].  

Din punct de vedere istoric există, ca și în cazul fenomenului narcomaniei, mai multe 

poziţii, privind prevenirea și combaterea fenomenul prostituției care pot fi definite ca: 

prohibitivă, reglementaristă, aboliţionistă. Suedia recent a elaborat o poziţie nouă care poate fi 

definită ca neo-aboliţionistă. Aproximativ o treime a statelor membre ale Consiliului Europei, 

printre care și țara noastră, au aderat la poziţia prohibiţionistă, care interzice prostituţia şi 

sancţionează prostituatele şi proxeneţii (deşi nu neapărat pe clienţi).  

Germania, Austria, Olanda, Elveția, Grecia - au ales poziția reglementaristă, cu alte 

cuvinte au legalizat prostituția, însă legislația acestor țări, cu excepția Olandei, sancționează 

activitatea de proxenetism. Legalizând prostituția, statele au urmărit scopul de a stopa prostituția 

clandestină și cea juvenilă, de a scoate din umbră, inclusiv și de sub controlul proxeneților și al 

crimei organizate, al persoanelor ce practică prostituția, de a exercita un control asupra activității 

acestora, asupră stării lor de sănătate, și de a-i proteja împotriva violenței din partea clienților. 

Experiența Olandei a demonstrat că legalizarea prostituției are atât efecte pozitive, cât și efecte 

negative [38, p. 283]. Astfel, cu legalizarea prostituției și a activității bordelurilor în Olanda, în 

bugetul statului a fost vărsat venitul suplimentar format din impozitele achitate de către 

persoanele ce practică prostituția în mod legal. Pe lângă aceasta, prostituatele au obținut dreptul 

de a beneficia de protecția socială din partea statului, iar autoritățile, la rândul lor, au obținut 

posibilitatea de a controla starea de sănătate a prostituatelor și de a exercita supravegherea asupra 

activității acestora. Totodată, la consecințele negative ale legalizării prostituției pot fi atribuite 

următoarele: creșterea prostituției juvenile, creșterea activității crimei organizate și a numărului 

cazurilor de trafic de ființe umane, dezvoltarea prostituției ilegale, ca urmare a nedorinței a mai 

multor prostituate de a achita impozitele, lipsa la poliție a posibilității de a preveni și a combate 

prostituția ilegală.  

În ţările reglementariste, procentajul prostituatelor care fac paşii necesari pentru 

respectarea legislaţiei sociale şi de impozitare este relativ mic. Suedia este primul stat, care a 

elaborat poziția neo-aboliționista, potrivit căreia urmează a fi sancționată cumpărarea serviciilor 

sexuale și nu oferirea acestora. În Suedia este prevăzută răspunderea penală a clientului pentru 

cumpărarea sexului. În acest stat prostituția este considerată ca una dintre formele violenței 

femeilor, și din aceste considerente crima constă în plata oferită de client pentru sex, și nu în 

oferirea de către prostituată a serviciilor sexuale. Legea care criminalizează cumpărarea sexului a 

fost adoptată de guvernul suedez în anul 1999, fiind denumită ,,Legea privind interdicția 

cumpărării de servicii sexuale”. Potrivit poliției și serviciilor sociale, cu introducerea acestei legi, 

care sancționează cererea și nu oferta, s-a înregistrat descreșterea prostituției stradale, micșorarea 

cazurilor de atragere a femeilor în practicarea prostituției, precum și a numărului bărbaților care 

cumpără serviciile sexuale. Mai mult ca atât, după șase luni de la data introducerii legii 

nominalizate, s-a micșorat numărul femeilor ilegal aduse în Suedia [20]. 

Experiența statelor, care au ales poziția aboliționistă, adică combaterea prostituției prin 

sancționarea proxeneților și a nu a prostituatelor, ca de exemplu în Marea Britanie, demonstrează 
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că această abordare nu a dus la careva rezultate pozitive, ci doar contribuie la răspândirea 

prostituției și a traficului de ființe umane.  

Autorul M. Bîrgău, menționează că vorbind despre măsurile de prevenire a prostituţiei, 

este necesar a lua în consideraţie că acestea sunt în strânsă corelaţie cu profilaxia altor încălcări 

de lege. Profilaxia în cauză va fi eficientă doar atunci când problema familiei, femeii şi a 

copilului vor deveni primordiale în stat şi în societate. Sânt necesare şi programe contemporane 

de ajutorare a familiei, de ocrotire a mamei şi a copilului, inclusiv prin crearea bazei materiale 

corespunzătoare. În legătură cu creşterea ratei şomajului este necesar de elaborat programe 

speciale ce ar permite angajarea în câmpul muncii a femeilor care au la întreţinere copii, părinţi 

etc. [1, p. 388]. 

În urma analizei opiniilor diferitor doctrinari și analizei actualei legislației ale Republicii 

Moldova constatăm că pentru a nu admite creșterea consumului de droguri și atragerea femeilor 

în practicarea prostituției, în țara noastră trebuie să fie create locuri de muncă bine plătite, statul, 

să aibă grijă și să acorde protecția necesară, inclusiv și cea socială, precum și sprijinul material 

adolescentelor, tinerelor doamne, care deseori ca urmare a lipsei surselor financiare sunt nevoite 

să practice prostituția pentru a se întreține. Totodată, este necesar de a educa tânără generație în 

spiritul respectării normelor de conduită morală și a valorilor sociale. 

Legislația națională sancționează practicarea prostituției, însă nu sancționează solicitarea 

serviciilor sexuale. Considerăm că o astfel de abordare nu este corectă, or cererea la prestarea 

serviciilor sexuale inevitabil va condiționa existența ofertei. Prin urmare, interzicerea practicării 

prostituției, prin stabilirea răspunderii contravenționale și penale nu va schimba situația în 

prevenirea și combaterea prostituției, atâta timp, cât statul nu va urmări și sancționa persoanele 

care, achitând costul necesar, întrețin raporturi sexuale cu persoanele ce practică prostituția. 
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