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Cuvânt înainte 

 
 
Toate comunicările ştiinţifice cuprinse în acest volum au fost înscrise şi prezentate la 

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, 
Tendinţe şi Perspective – DECRET”, Ediţia I, care s-a desfăşurat în perioada 19-20 
noiembrie 2015, la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în parteneriat cu mediul 
academic şi profesional din România. 

Această conferinţă a avut loc într-un context naţional şi internaţional marcat de 
evenimente extrem de grave. Am în vedere incendiul produs în Clubul „Colectiv” din 
Bucureşti, în seara de 30 octombrie 2015, soldat cu 60 de persoane decedate şi zeci de 
răniţi grav, mulţi aflaţi încă într-o situaţie critică în spitale din România şi din străinătate. 
De asemenea, am în vedere şi mai recentele atentate teroriste din capitala Franţei, Paris, 
comise în seara de 13 noiembrie 2015, în care au fost ucise, cu arme automate şi 
explozibili, peste 130 de persoane, iar alte sute de persoane sunt rănite, multe fiind chiar 
într-o stare extrem de gravă. 

Evenimentul din România pune în evidenţă aspecte grave de neglijenţă criminală, de 
lipsă de responsabilitate şi incompetenţă, ce sunt asociate în spaţiul public cu birocraţia şi 
corupţia, flagel care subminează în mod evident administraţia publică şi serviciile publice 
de bază, servicii la care populaţia are tot dreptul. 

Evenimentul de la Paris, comis cu multă ură şi barbarie, precedat de asasinarea în 
acelaşi mod a ziariştilor de la „Charlie Hebdo”, pune în evidenţă latura negativă şi urâtă a 
globalizării, cu consecinţe extrem de grave asupra fundamentelor ordinii şi securităţii 
mondiale, acest eveniment fiind de natură a spulbera iluzia capacităţii de apărare a statelor 
împotriva actelor teroriste. Şi aceasta, alături de criminalitatea în creştere din fiecare stat, în 
special crima organizată, nu face decât să accentueze starea de insecuritate şi teamă a 
populaţiei, să o deturneze de la activităţile cotidiene, de la modul de viaţă întemeiat pe 
libertate de mişcare şi pe liber-arbitru. Astfel, este din ce în ce mai evident că migraţia 
internaţională, ca unul dintre procesele cele mai vizibile ale globalizării, are influenţe şi 
urmări deosebite în ţările gazdă, uneori dramatice, afectând spaţiul de libertate, securitate şi 
justiţie european. Şi una dintre aceste ţări afectate poate fi şi România. 

Societatea românească contemporană postcomunistă se confruntă cu o multitudine de 
probleme în domeniul devianţei şi criminalităţii, probleme generate de transformările 
majore ce au avut loc în toate sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale, care 
au avut şi au, la rândul lor, un impact negativ major asupra întregii societăţi. Profundele 
transformări postrevoluţionare din România, după anul 1989, s-au materializat în apariţia 
unui mediu politic, economic şi social prielnic pentru proliferarea infracţionalităţii, care a 
facilitat dezvoltarea şi consolidarea unor grave fenomene de criminalitate care, la rândul 
lor, afectează grav, în continuare, procesele economice şi sociale contemporane. Toate 
aceste aspecte reprezintă modelul unui cerc vicios, cu blocaje majore la nivelul tuturor 
proceselor din societatea românească, din care se pare că, aparent, încă nu se poate găsi o 
soluţie de ieşire. 

Printre problemele importante ale devianţei şi criminalităţii din România pot fi 
enumerate numeroasele acte de violenţă, puternic mediatizate, în legătură cu care 
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statisticile oficiale relevă o creştere alarmantă în ultimele două decenii. Escaladarea 
violenţei în familie, în şcoli, pe stradă etc., inclusiv delincvenţa juvenilă, are cea mai 
vizibilă evoluţie postdecembristă. Mediul familial dezorganizat şi monoparental, prin 
decesul sau plecarea părinţilor la muncă în străinătate, prezintă cea mai importantă sursă a 
agresivităţii copiilor şi elevilor. În multe alte cazuri, echilibrele familiale sunt perturbate 
de şomaj, de criza locurilor de muncă cu care se confruntă foarte mulţi părinţi ajunşi la un 
nivel de sărăcie extremă. Mediul social conţine, de asemenea, numeroase surse de 
influenţă asupra mediului familial, care sunt de natură să inducă, să stimuleze şi să 
întreţină diferite forme ale violenţei, printre acestea fiind şi: situaţia economică din 
România, inegalităţile sociale, criza valorilor morale la care s-a ajuns, disfuncţionalităţile 
la nivelul diferiţilor factori responsabili, insuficienta cooperare dintre instituţii etc. 

De asemenea, o problemă importantă pentru România o reprezintă marea crimi-
nalitate economico-financiară şi crima organizată, care stau la baza marilor acte de 
evaziune, fraudă fiscală şi spălare a banilor de către grupuri infracţionale organizate. 
Asemenea fapte, cu prejudicii enorme, chiar de ordinul zecilor de milioane de euro, nu au 
putut decât să aibă un impact bugetar negativ, ştiut fiind faptul că impozitele şi taxele 
reprezintă principala sursă de formare a veniturilor bugetare.  

Alte probleme importante din punct de vedere al criminalităţii din România sunt 
reprezentate de: 

- infracţiunile în domeniul silviculturii, care au determinat despăduriri masive, fapt 
ce a condus la degradarea mediului natural, ceea ce reprezintă o ameninţare reală pentru 
existenţa florei şi faunei, inclusiv a omului, ca specie; 

- infracţiunile de trafic şi consum de droguri, care au cunoscut o evoluţie ascendentă, 
astfel încât în prezent constituie una dintre provocările importante cu care se confruntă 
umanitatea, efectele directe sau indirecte ale acestuia relevându-l ca pe un fenomen 
îngrijorător; 

- infracţiunile informatice, din care fac parte şi spionajul cibernetic, cyberterorismul, 
precum şi cyberwar-ul, un adevărat război strategic al erei informaţionale, toate acestea 
fiind considerate adevărate ameninţări la adresa securităţii naţionale. 

Globalizarea, în general, şi criminalitatea, în special, nu pot fi ignorate, deoarece în 
prezent pun în evidenţă urgenţa şi caracterul interdependent al problemelor cu care se 
confruntă comunitatea la nivel naţional şi internaţional, ceea ce impune reacţii insti-
tuţionale rapide. În acest sens, criminalitatea, delincvenţa, devianţa de orice fel, eveni-
mentele de genul celor menţionate mai sus, precum şi experienţa, ne arată şi oportunitatea 
şi posibilitatea pe care o avem, de a adopta parteneriate care să încurajeze cooperarea şi 
schimburile la nivel naţional şi internaţional, între mediul academic şi profesional. Din 
asemenea parteneriate toată lumea are de câştigat. Unii dintre parteneri pot oferi ca model 
experienţa lor reuşită, pot pune la dispoziţie resurse materiale şi financiare. Alţi parteneri 
pot învăţa din aceste experienţe şi le pot transmite mai departe. De asemenea, în cadrul 
acestei reacţii, învăţământul şi educaţia trebuie să fie principalii responsabili în a forma 
oameni în măsură să facă faţă, acum şi în viitor, acestor probleme. 

Pentru aceasta, însă, societatea românească trebuie să dovedească că are dorinţa şi 
capacitatea de a-şi apăra valorile împotriva devianţei şi criminalităţii, pentru a restabili 
sentimentul de siguranţă şi încredere al a cetăţenilor. În acest scop, identificarea unor 
mijloace adecvate de control şi prevenire a fenomenelor delincvenţei şi criminalităţii, 
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presupune o cunoaştere clară a cauzelor acestora. Astfel, rezolvarea acestor probleme 
poate presupune adoptarea unei legislaţii satisfăcătoare în domeniile analizate. De ase-
menea, presupune cunoaşterea, evaluarea, explicarea şi determinarea cauzelor şi 
condiţiilor care generează sau favorizează diferitele manifestări antisociale, urmat de 
elaborarea unor strategii de prevenire şi combatere, care să cuprindă complexitatea 
tuturor factorilor delictogeni. 

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianţă şi Criminalitate. Evo-
luţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET” se doreşte a se constitui tocmai într-un 
asemenea parteneriat, al Universităţii „George Bacovia” din Bacău, cu mediul academic 
şi profesional din România, pentru a aduce un modest aport la întărirea capacităţii 
instituţionale a statului de a apăra sistemul adevăratelor valori în lupta cu devianţa şi 
criminalitatea. 

Această conferinţă se doreşte, de asemenea, să fie un eveniment organizat anual, în 
vederea încurajării activităţii de cercetare şi analiză, pentru identificarea celor mai eficace 
şi eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi 
delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării ştiinţifice proactive şi 
schimbului de idei din aria temelor de interes, supuse dezbaterilor. 

Volumul conferinţei, DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE. Evoluţie, Tendinţe şi 
Perspective. Ediţia 1:2015, are ca scop final prezentarea şi diseminarea, de către 
specialişti din diferite domenii de activitate, a celor mai recente şi importante evoluţii, 
precum şi a celor mai bune practici în investigarea, prevenirea şi combaterea diferitelor 
forme de manifestare a devianţei şi delincvenţei. De asemenea, prin acest acest volum se 
are în vedere şi consolidarea rolului cercetării ştiinţifice academice, în prevenirea şi 
combaterea devianţei şi delincvenţei, prin abordarea unor teme de maximă relevanţă şi 
utilitate practică. 

Lucrările prezentate în acest volum pun în evidenţă evoluţia, tendinţele şi perspec-
tivele diferitelor forme de devianţă şi criminalitate naţională şi internaţională, având un 
rol important în consolidarea contribuţiei cercetării ştiinţifice şi apropierii acesteia de 
activitatea practică a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea 
fenomenelor antisociale. 

În final, apreciem că, prin acest volum, mediul academic şi cel profesional, parteneri 
în conferinţa „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET”, 
îşi aduc o contribuţie modestă la prevenirea şi combaterea criminalităţii din România. 

 
 

Prof. univ. dr. Tatiana PUIU 
Rector, 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
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GLOBALIZARE, GLOBALITATE ŞI CRIMINALITATE 

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU 
Directorul publicaţiilor „Dreptul” 

„Cu cât vom înţelege mai bine 
 felul cum conducătorii pierd contactul cu realitatea sau  

motivul pentru care revoluţiile produc dictatori 
 mai frecvent decât produc fericire sau 

 pentru care unele regiuni ale lumii sunt mai bogate decât altele,  
cu atât ne va fi mai uşor să ne înţelegem propriile vremuri”. 

(Andrew Marr, Istoria lumii) 
 

 
„Trăim într-o lume complexă, integrată, care, pe deasupra, se schimbă dinamic şi 

pare tot mai greu de cuprins. Trăim în vremuri de transformări exponenţiale”, ne spune 
cunoscutul psiholog Reiner Neumann în cartea sa Puterea puterii1. 

În completare, vin şi arăt că trăim într-o lume care, păşind dincolo de pragul 
geopoliticii (ca ştiinţă a cuceririi planetei, nu a implicării paşnice în ea2), a unui singur 
centru de putere mondială, maximum două până la sfârşitul Războiului Rece, îşi caută în 
prezent unitatea. Şi aceasta pe fondul globalizării – ca proces de expansiune a comerţului 
şi a investiţiilor – care se derulează de câteva decenii bune în sfera globalităţii sau 
mondializării, ca să ne referim la termenul folosit pentru aceasta de francezi3, globalitate 
care este o stare sau o conduită, o realitate dincolo de globalizare, ce implică din start 
apariţia mai multor centre de putere. 

Cu referire la globalizare, fostul secretar general al ONU Kofi Annan declara că 
aceasta „este o sursă de noi provocări pentru umanitate. Numai o organizare mondială 
este capabilă să facă faţă provocărilor la nivel planetar. Când acţionăm împreună, suntem 
mai puţin vulnerabili faţă de catastrofele care ne lovesc pe fiecare dintre noi”4. 

În acest cadru, apar mai multe întrebări care necesită răspunsuri rapide şi adecvate, şi 
anume: cum se conduc societăţile în condiţiile globalizării şi mai ales cum este gestionată 
globalitatea5 sau, mai bine zis, geomodernitatea, cea care reflectă gradul contemporan de 
civilizaţie în plină eră a informaticii şi a tehnologiilor înalte? De asemenea, care este în 
aceste circumstanţe rolul statului modern, al statului de drept, în situaţia în care acesta nu 
mai este considerat actor principal al globalizării6 (după unii autori7 – nu puţini – fiind 
                                                 

1 R. Neumann, Puterea puterii, Ed. Baroque Books & Arts – Colecţia Savoir-Vivre, Bucureşti, 2015, p. 24. 
2 M. Maliţa, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului XXI, ed. a II-a revăzută, 

Ed. Nemira, Bucureşti, 2001, p. 121. 
3 Ibidem, p. 145. 
4 A se vedea F.D. Căşuneanu, Măsuri de combatere a grupului criminal organizat adoptate la nivelul Uniunii 

Europene, în „Dreptul” nr. 3/2012, p. 196. 
5 M. Maliţa, op. cit., 140. 
6 Ibidem, p. 123. 
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vorba chiar despre dispariţia treptată a statului, după alţii, statul social şi-ar fi încheiat 
misiunea istorică, fiind de preferat ca o ţară să fie condusă asemenea unei corporaţii, 
adică să se adapteze exigenţelor dinamismului şi forţei antreprenoriale8)?  

Referitor la acest din urmă subiect şi apreciind că statul de drept nu şi-a încheiat 
misiunea, alte două întrebări pretind răspuns. Una priveşte limita inferioară sau pragul 
până la care statul şi instituţiile sale pot ceda din atribute şi răspunderi, iar cea de-a doua 
este adresată sarcinilor sale noi, impuse de globalizare sau de noile înfăţişări pe care 
interesele sale ireductibile le iau în noul context al lumii9. 

Referindu-ne, aici şi acum, doar la ordinea internă şi aplicarea justiţiei, susţinem – 
alături de alţi autori10 – că globalitatea nu le poate asigura, astfel că statele şi instituţiile 
lor sunt chemate încă o dată să facă faţă la sfidări mai mult sau mai puţin noi: trafic de 
arme, spălarea banilor, crimă organizată, corupţie, trafic de droguri şi de persoane, 
terorism, criminalitate informatică etc. Totodată, chiar dacă multe dintre atribuţiile care 
revin astăzi centrului, adică statului, vor fi preluate de autorităţile regionale şi locale, 
totuşi sistemul pieţelor nu poate funcţiona decât în interiorul unui stat de drept, unde 
domneşte ordinea, unde legea este aplicată şi unde infractorii sunt pedepsiţi, altfel ar fi un 
derapaj inevitabil spre sistemele mafiote11. 

Astăzi suntem martori, mai mult sau mai puţin conştienţi, ai unor acţiuni, tot mai 
numeroase şi mai bine organizate, atât pe plan local, cât şi internaţional îndreptate 
împotriva instituţiilor statului naţional – stat de drept pentru slăbirea rolului şi forţei lor, 
care au ca scop chiar dezagregarea acestora prin transferul puterii către grupuri de 
interese transnaţionale cu o natură complexă politică, economică şi financiar-bancară. 
Acestea urmăresc instaurarea unei noi ordini – ordinea lor, ce nu are nimic în comun cu 
ordinea şi legea specifice unui stat de drept –, fundament al unei democraţii solide, cu un 
sistem politico-economic stabil. „Toată lumea este de acord că trebuie să existe un stat de 
drept puternic”, spunea laureatul premiului Nobel pentru economie în 2001, Joseph E. 
Stiglitz, în cartea sa „Preţul inegalităţii”, publicată în SUA în anul 2012. Şi tot el 
continua: „dar contează şi ce fel de legi există şi cum sunt ele aplicate”12. 

Referindu-se la SUA, celebrul economist remarca faptul că „legile şi reglementările, 
precum şi modul în care sunt ele implementate şi aplicate reflectă interesele păturii de la 
vârful societăţii mai mult decât pe cele ale oamenilor aflaţi la mijlocul şi la baza 
piramidei sociale. Inegalitatea crescândă, combinată cu un sistem viciat de finanţare a 
campaniilor electorale, riscă să transforme sistemul juridic… într-o mascaradă de 
justiţie”. Chiar dacă unii pot să-l numească în continuare „stat de drept”, ceea ce cândva 
însemna „dreptate pentru toţi”, este azi înlocuită de sintagma „dreptate pentru cine şi-o 
poate permite”. Iar numărul celor care şi-o pot permite se diminuează cu repeziciune, 
concluzionează acelaşi Stiglitz13. Mutatis mutandis, dacă trecem Atlanticul şi analizăm 
situaţia din Europa, inclusiv din ţara noastră, lucrurile nu stau deloc mai bine.  
                                                                                                                                      

7 M. Maliţa, op. cit., p. 123 şi p. 331-332 (Note – Capitolul IX). 
8 R. Zink, Instalarea fricii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 96. 
9 M. Maliţa, op. cit., p. 124. 
10 Ibidem, p. 128. 
11 Ibidem, p. 146. 
12 J. Stiglitz, Preţul inegalităţi. Cum societatea divizată din ziua de astăzi ne pune în pericol viitorul, Ed. 

Publica, Bucureşti, 2013, p. 338. 
13 Ibidem, p. 339. 
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Percepută, nu demult, ca o ameninţare locală, criminalitatea organizată s-a transfor-
mat în epoca postmodernă, caracteristică primilor 15 ani ai acestui secol, într-un fenomen 
internaţional şi deosebit de alarmant din cauza urmărilor negative pe care le produce pe 
toate planurile vieţii politice, economice, sociale şi culturale. De pildă, deschiderea 
graniţelor dintre statele membre ale UE, pe lângă aspectele pozitive pe care le-a adus în 
viaţa cetăţenilor europeni, a facilitat, din păcate, şi activităţile organizaţiilor criminale 
care operează pe teritoriul european. 

Prin eliminarea controalelor de la frontieră s-a produs internaţionalizarea crimei, 
fostele organizaţii criminale naţionale şi-au extins cu celeritate activităţile criminale pe 
teritoriul altor state fie prin simpla expansiune a grupului structurat, fie prin realizarea de 
legături cu alte organizaţii criminale, dar şi prin unirea mai multor astfel de organizaţii 
din state diferite14. Totodată, creşterea volumului comerţului internaţional, precum şi 
dezvoltările fără precedent în domeniul tehnologiei şi al informaţiei au influenţat, la 
rândul lor, sporirea considerabilă a criminalităţii organizate, care ameninţă siguranţa şi 
prosperitatea pretutindeni şi loveşte în securitatea şi stabilitatea globală. Astfel, crimi-
nalitatea organizată a devenit unul dintre pericolele cele mai grave la adresa existenţei, 
stabilităţii şi continuităţii societăţilor statale15. 

În raportul lansat în iunie 2010, intitulat „Globalizarea criminalităţii: Evaluarea 
pericolului crimei organizate transnaţionale”, Antonio Maria Costa, directorul executiv al 
Biroului Naţiunilor Unite de luptă împotriva drogurilor şi a criminalităţii (UNODC) 
afirma: „Crima organizată s-a globalizat şi a devenit una dintre principalele puteri 
economice şi armate ale lumii”16. 

Cu privire la UE, această globalizare a fost facilitată nu numai prin fenomenul de 
globalizare şi de deschiderea frontierelor dintre statelor membre, dar şi prin lipsa unor 
mijloace efective de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la nivel interna-
ţional, prin inexistenţa unor instrumente care să faciliteze colaborarea între instituţiile 
statelor. 

Concluziile raportului „Globalizarea criminalităţii…” cu referire la continentul euro-
pean sunt elocvente în ceea ce priveşte necesitatea colaborării statelor, a coordonării 
acestor activităţi de la nivelul central al UE. 

Aceste concluzii sunt justificate dacă privim la realitatea din teren. Astfel, Europa a 
devenit cea mai dezvoltată piaţă regională pentru heroină (cu o valoare de 20 de miliarde de 
dolari). De pildă, Rusia este acum naţiunea cu cel mai mare consum de heroină de pe planetă 
(70 de tone), iar, aşa cum susţinea Costa, „Drogurile ucid 30.000-40.000 de tineri ruşi în 
fiecare an, de două ori mai mult decât numărul soldaţilor din Armata Roşie care au fost ucişi 
în timpul invaziei din Afganistan în anii 80.” Totodată, în Europa sunt aproximativ 140.000 
de victime ale traficului de persoane exploatate sexual, care generează exploatatorilor un venit 
anual brut de 3 miliarde de dolari. Acelaşi Antonio Maria Costa aprecia că „Pe plan mondial, 
există milioane de sclavi moderni al căror preţ este negociat la valori reale, practica nefiind 
mult diferită de cea utilizată în urmă cu secole”17. 

                                                 
14 F.D. Căşuneanu, op. cit., p. 196. 
15 L.C. Kövesi, Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal (Teză de doctorat), Timişoara, 

2011, p. 7. 
16 F.D. Căşuneanu, op. cit., p. 196. 
17 Ibidem, p. 196-197. 
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Evident scurta mea intervenţie nu are în vedere menţionarea şi analiza măsurilor şi 
instrumentelor de prevenire şi combatere a criminalităţii adoptate atât la nivelul ONU, cât 
şi la cel al UE. Comunicările care vor fi prezentate de distinşii specialişti ai domeniului – 
teoreticieni şi practicieni – în cadrul acestei conferinţe, vor aborda desigur şi aceste 
subiecte în contextul evoluţiei, tendinţelor şi perspectivelor devianţei şi criminalităţii pe 
plan naţional, european, precum şi internaţional. Personal aştept ca materialele ce vor fi 
susţinute să conţină atât propuneri pertinente de îmbunătăţire a legislaţiei în materie, cât 
şi soluţii de perfecţionare şi eficientizare a acţiunilor de prevenire şi combatere a 
criminalităţii organizate. 

În final, mulţumesc organizatorilor pentru onoarea ce mi-au făcut de a mă desemna 
preşedintele comitetului ştiinţific al acestei conferinţe naţionale cu participare interna-
ţională şi le doresc să-şi atingă toate obiectivele academice, dar şi pe cele menite să 
apropie cercetarea ştiinţifică de activitatea practică a instituţiilor şi organizaţiilor impli-
cate în prevenirea şi combaterea fenomenelor antisociale, obiective pe care şi le-au 
propus atunci când au decis organizarea acestei prime conferinţe referitoare la devianţă şi 
criminalitate, aici la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. 
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FAŢETE MODERNE ALE JUSTIŢIEI PENALE PENTRU MINORI 

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIŢĂ 
Universitatea de Vest din Timişoara 

E-mail: mihaela.tomita@e-uvt.ro 

 
Rezumat:  
Această lucrare reprezintă o succintă abordare a evoluţiei sistemelor de justiţie 

penală pentru minori şi oferă câteva repere relevante cu privire la principiile şi practicile 
care au marcat etapele sale de dezvoltare. Accentul pe bunăstarea şi interesul superior al 
copilului sunt prezentate atât din perspectiva abordării generale a acestuia în raport cu 
nevoile şi gradul de dezvoltare psiho-socială, cât şi din cea a modalităţii în care sistemele 
de justiţie penală pentru minori au suferit o serie de transformări. Astfel, accentul a fost 
mutat treptat, de pe o componentă predominant retributivă, spre o justiţie „prietenoasă”, 
care conferă valenţe educaţionale şi specifice nevoilor reale ale copiilor. 

 
Cuvinte-cheie: sisteme de justiţie penală pentru minori, justiţie prietenoasă – 

friendly justice, abordare multidisciplinară 
 
 
1. Justiţia penală pentru minori între trecut şi prezent 
Încă de la începutul secolului XX, multe dintre sistemele de justiţie penală au adus 

modificări tot mai importante în ceea ce priveşte principiile şi practicile acesteia, atunci 
când autorul infracţiunii este un copil. 

Pornind de la câteva dintre ideile prezentate de McAuley în lucrarea sa Children in 
Custody, un sistem de justiţie penală este un mecanism admirabil pentru transferul 
gestionării directe a comportamentelor periculoase şi indisciplinate către o instituţie, ale 
cărei decizii vor reflecta valorile cetăţenilor săi mai privilegiaţi sau puternici, în timp ce 
factorilor de decizie le revine responsabilitatea de a asigura existenţa unor instituţii 
destinate punerii în aplicare a acestor decizii. În acelaşi timp, aceştia recunosc că pentru 
ca sistemul de justiţie penală să funcţioneze eficient, judecătorii trebuie să aplice legea în 
mod imparţial iar conducătorii şi funcţionarii acestora trebuie să se supună şi ei legii, în 
cazul unor încălcări, şi aceştia fiind acuzaţi şi judecaţi în aceeaşi manieră imparţială. 
Deciziile cu privire la acest lucru, cu privire la rolul alocat sistemului de justiţie penală, în 
raport cu guvernul, societatea civilă şi, în particular, cu biserica, variază enorm de la o 
ţară la alta (McAuley, 2010, p. 27-34). 

Interpretarea statisticilor oficiale ale criminalităţii înregistrate de către poliţie este o 
operaţie dificilă pentru o societate şi cu atât mai dificilă pentru o comparaţie între diferite 
societăţi, ale căror legislaţii diferă cu privire la definirea infracţiunilor, ale căror proceduri 
de înregistrare a infracţiunilor diferă şi ele, societăţi unde diferă atât atitudinea în raport 
cu forţa poliţienească, cât şi modalitatea de înregistrare a infracţiunilor de către aceasta 
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din urmă. La toate acestea, adăugăm dinamica fenomenului infracţional, secondată de cea 
a modificărilor legislative. Dacă încrederea în poliţie scade, de la acest nivel vor fi 
raportate mai puţine infracţiuni, scăzând astfel doar în cifre rata criminalităţii, cu toate că 
în realitate incidenţa rămâne aceeaşi. În aceiaşi măsură, putem arăta că atitudinile sociale 
pot suferi schimbări, un exemplu fiind acela al femeilor care conştientizează la un 
moment dat faptul că pot şi trebuie să raporteze un viol, caz în care statisticile vor arăta că 
rata violurilor a crescut. Toate acestea au condus la ideea că „statisticile oficiale nu 
reflectă tiparele infracţionale, ci pe cele poliţieneşti” (Muncie 1999, p. 20). Acestea suferă 
o formulare diferită, datorită faptului că rata criminalităţii reprezintă rezultatul mai multor 
răspunsuri oferite de părţile interesate: politicieni, poliţie, instituţiile sistemului de justiţie 
penală, opinia publică, comunitatea.  

Într-o manieră cuprinzătoare, considerând multitudinea de factori care pot afecta datele 
înregistrate, cele provenite din toate aceste sondaje tind să susţină în ultimă instanţă, 
tendinţele oficiale. 

Pentru a înţelege principiile de funcţionare ale justiţiei penale, este important de 
subliniat faptul că mecanismul de funcţionare a acesteia, a evoluat în societăţi în care au 
prevalat inegalitatea între bogăţie şi putere, şi că sistemele de justiţie penală sunt puse în 
operă de cei aflaţi la putere. 

Justiţia penală nu ar fi devenit un punct de reper atât de important în atât de multe 
societăţi atât de diferite dacă nu şi-ar fi dovedit stabilitatea şi utilitatea în stabilirea gradului de 
periculozitate socială a indivizilor şi în aplicarea legii. Deşi proiectate de cei puternici, 
sistemele de justiţie penală pot oferi şi oferă protecţie pentru marea parte a populaţiei.  

Legătura dintre „infracţiune” şi „comportamente moral reprobabile” se conturează cu 
claritate, deşi, peste tot, doar o parte din actele moral reprobabile constituie o infracţiune. 
Cu toate că există o importantă diversitate culturală, care amprentează sistemele de 
justiţie penală, identificăm o serie de convingeri comune, astfel: crima şi atacurile 
violente sunt considerate a fi modalităţi inacceptabile pentru rezolvarea unor neînţelegeri 
de către indivizi, disputele referitoare la proprietate trebuie rezolvate în manieră corectă, 
nu prin intermediul forţei, oamenii au dreptul la un proces echitabil şi, de factură mai 
recentă, indivizii au dreptul la tratament corect din partea celor care ocupă o poziţie de 
autoritate. În contrast, atitudinea cu privire la moralitatea sexuală, tratamentul copiilor, al 
animalelor sau al mediului diferă simţitor, modificările în această privinţă găsindu-şi 
reflecţia în Codurile Penale. La rândul lor, normele sau valorile pot suferi modificări, 
influenţate fiind de lege sau funcţionarea sistemului de justiţie penală. 

În ceea ce priveşte menţinerea ordinii şi a coeziunii sociale, interpretările diferite 
oferite pentru explicarea rolului sau raţiunii sistemelor de justiţie penală reflectă faptul că, 
în grade diferite, în momente diferite, într-o varietate de contexte, sistemele de justiţie 
penală asigură toate acestea, explicându-se astfel motivul pentru care au devenit inve-
terate în societăţile moderne. 

Luând în considerare aceste câteva idei cu caracter de maximă generalitate, se pune 
deci întrebarea: Care este gândirea din spatele acestor abordări diferite? Care sunt 
consecinţele utilizării unui anumit sistem de justiţie penală pentru abordarea comporta-
mentelor inacceptabile ale copiilor?  

Tot în acelaşi registru general, răspunsul evident este acela că: şi în cazul copiilor, 
sistemul de justiţie penală are la bază acele acţiuni pe care „legea” le cataloghează drept 
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„infracţiuni”. Dar legea suferă schimbări, iar „infracţiunile” apar sau dispar. În timp ce în 
Statele Unite ale Americii comportamentele tinerilor care se regăsesc în întreaga lume – 
absenteismul, fuga de la domiciliu, vagabondajul – se încadrează într-o categorie de 
„crime de statut”, în majoritatea ţărilor europene nu există o astfel de categorie. „Posesia 
unui cuţit” a devenit infracţiune în Marea Britanie. Prin urmare, „infracţiunea” este 
determinată de legiuitor, dar abordarea sa este diferită în diferite state. În timp ce în 
Rusia, pentru ca o faptă să fie calificată infracţiune, trebuie să aibă periculozitate socială, 
toate infracţiunile trebuind să fie cuprinse în Codul Penal, în Marea Britanie „infrac-
ţiunile” sunt pur şi simplu acţiuni pe care o lege le clasifică ca atare. Prin urmare, aceeaşi 
acţiune va constitui sau nu o infracţiune într-o anumită ţară, în funcţie de lege şi vârsta de 
răspundere penală (McAuley, 2010, p. 34). 

Sistemele de justiţie penală au identificat în mod tradiţional ca „infracţiuni” acele 
activităţi sau comportamente care fac ca făptuitorii să se evidenţieze în mod dispro-
porţionat de celelalte categorii de populaţie şi chiar observăm faptul că rata infracţio-
nalităţii atinge cele mai mari nivele în cadrul grupei de vârstă 18-30 de ani. Aceştia 
domină statisticile şi populaţia închisorii, în cadrul cărora, femeile apar peste tot ca o 
minoritate.  

 
2. Pedeapsa ca metodă de control pentru siguranţa comunităţii 
Deşi pedeapsa legală este percepută ca având o varietate de obiective, scopul său 

principal este de obicei cel instrumental, de reducere sau controlare a ratei comporta-
mentului infracţional. 

Cu toate acestea, Garland arată că eşecul, de-a lungul secolelor, a sancţiunilor legale 
de a-şi demonstra eficacitatea ca o metodă de control sau reducere a criminalităţii ne 
avertizează asupra faptului că sancţiunea este o instituţie socială care cuprinde şi „con-
densează” o serie de scopuri. Aceasta implică mesaje discursive privitoare la autoritate şi 
condamnare, proceduri rituale de impunere a pedepsei, un repertoriu de sancţiuni penale, 
instituţii şi agenţii de aplicare a sancţiunilor şi o retorică de simboluri, cifre şi imagini 
prin care procesul penal este reprezentat diverselor sale audienţe, acest lucru însemnând 
că poate îmbrăca diferite forme (Garland 1990, p. 17). 

Noţiunea de sancţiune este corelativă celei de răspundere faţă de fapte sau acte ilicite. 
Dacă în legislaţia naţională există atât instituţii juridice care să analizeze răspunderea 
persoanei fizice sau juridice, ca subiecte ale dreptului intern, faţă de fapta ilicită, cât şi 
structuri care să asigure punerea în aplicare a hotărârilor/sentinţelor care se dau împotriva 
celor care încalcă norma juridică, în dreptul internaţional există o altă realitate care nu 
permite o abordare prin analogie (Micu, 2013, p. 38). 

Astăzi, politicienii, mass-media, judecătorii şi publicul, cu putere şi implicit voci 
diferite în diferite societăţi, enunţă o serie de obiective pe care ar trebui să le realizeze 
condamnarea, astfel: retribuţia, descurajarea individului sau a altora, protejarea societăţii 
de pericol, reabilitarea individului (din punct de vedere moral sau al abilităţilor sale de 
viaţă), repararea prejudiciului produs victimei sau comunităţii. Aceste scopuri diferă la 
nivel internaţional şi par să se adreseze uneori unor grupuri ţintă diferite (în unele cazuri 
„infractorul”, în altele „societatea”, în altele „moralitatea”, în altele „victima”). Este clar 
că nicio pedeapsă nu poate aborda toate aceste obiective simultan, iar uneori, se contrazic 
reciproc, chiar dacă există o vizibilă flexibilitate a justiţiei penale. Proliferarea scopurilor 
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permite judecătorilor să răspundă foarte diferit în faţa unor acţiuni similare, la momente 
diferite sau în diferite contexte sociale. Politica de condamnare se poate adapta la 
schimbările în atitudinea faţă de ceea ce reprezintă o infracţiune sau în modul în care se 
consideră că trebuie trataţi infractorii. Ea poate fi dură sau mai puţin dură, poate acorda 
mai multă sau mai puţină atenţie consecinţelor la nivelul individului, comunităţii, al 
infractorului, al victimei.  

Punctul focal al interesului nostru în acest caz este motivul pentru care unele societăţi 
reacţionează în manieră vădit mai punitivă, în ciuda faptului că ratele infracţionalităţii 
sunt în scădere. Spre exemplu, înăsprirea sentinţelor în SUA anilor 1990 a venit într-un 
moment când delincvenţa juvenilă, inclusiv rata infracţionalităţii crimelor violente, se 
aflau în scădere. Politicienii din Marea Britanie au insistat asupra necesităţii mai multor 
închisori, cu toate că rata criminalităţii în Anglia şi Ţara Galilor se afla la cel mai scăzut 
nivel din anul 1960. În Anglia şi Ţara Galilor, deşi nu s-a înregistrat o creştere a ratelor 
criminalităţii juvenile, schimbările apărute la nivelul politicilor, cu precădere după Actul 
din 1998, au dus la o creştere a numărului sancţiunilor custodiale (Morgan and Newburn 
2006; Sentencing Statistics). În Rusia, politicile acestea nu au răspuns schimbărilor în 
ceea ce priveşte ratele infracţionalităţii. Goldson sugerează că tiparele în aplicarea 
pedepselor custodiale nu au legătură cu gravitatea şi/sau rata infracţionalităţii juvenile, 
nici cu rezultatele intervenţiilor custodiale. „Mai degrabă fluxul pedepselor privative de 
libertate îşi găseşte explicaţia prin referire la capriciile imperativelor politice şi ale 
contingenţelor politicilor” (Goldson 2006, p. 140). 

Dacă în unele ţări politicienii şi societatea se arătau convinşi asupra faptului că rata 
criminalităţii poate fi redusă prin aplicarea unor tratamente mai dure infractorilor, 
criminologii au recunoscut acum mult timp că „rata criminalităţii creşte şi scade în 
conformitate cu legea şi dinamica proprie” (Lappi-Seppala, 1998, p. 25). Tot Lappi-
Seppala a arătat faptul că „la rândul lor, politicile de condamnare se dezvoltă şi se 
modifică conform unei dinamici proprii, aceste două sisteme sunt relativ independente 
unul faţă de celălalt”. Se pare că există puţine dovezi care să lege rata infracţionalităţii de 
politicile de condamnare. 

Pentru ca sancţiunile să producă rezultatele scontate, în sfera dreptului internaţional, 
trebuie realizat consensul pentru aplicare sancţiunilor de către state şi organizaţii 
internaţionale (Micu, 2013, p. 40). 

În raport cu aspectele prezentate anterior şi analizând comportamentele deviante ale 
tinerilor versus cele care intră sub incidenţa delincvenţei, apare pertinentă întrebarea: este 
termenul „infracţionalitate” un descriptor adecvat al comportamentului copiilor? 

Prin aceste întrebări, cu siguranţă nu dorim să afirmăm faptul că politicile penale nu 
au efect asupra infracţionalităţii în rândul tinerilor, ci doar că sistemul de justiţie, utilizat 
în mod excesiv şi singular, este un instrument ineficient în reducerea sau modificarea 
tiparelor comportamentale în rândul copiilor. Raţiunea acestei afirmaţii constă în faptul 
că, pentru minorii/copiii care fie fură datorită foamei, fie fură telefoanele mobile ale 
congenerilor lor, consumă alcool sau droguri, sau folosesc cuţite şi alte astfel de arme în 
atacuri violente, atunci când este deja prea târziu, se aşteaptă ca sistemul de justiţie penală 
să rezolve aceste probleme, lucru imposibil de realizat. Toate aceste tipuri de compor-
tamente trebuiesc abordate prin alte mijloace şi, în ciuda experienţelor acumulate, 
rezultatele sunt încă ineficiente şi nesatisfăcătoare.  
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3. Sistemul de justiţie, de la retribuţie la reeducare 
Dacă pedeapsa şi izolarea au fost caracteristicile dominante ale politicilor de 

condamnare în secolul al XVIII-lea, de la începutul secolului al XIX-lea, din America de 
Nord până în Rusia, optica asupra adultului infractor şi asupra sancţiunilor potrivite au 
început să sufere schimbări, la finalul secolului trecut, punctul de vedere al judecătorilor 
şi guvernelor fiind adesea diferit. Resocializarea infractorului, corectarea comporta-
mentelor acestuia au devenit cuvintele-cheie. Acest lucru a dobândit implicaţii majore în 
politicile adresate copiilor, pentru care educaţia devine primordială.  

Astfel, aşa cum sublinia McAuley, în Rusia, la fel ca în Europa şi America, argu-
mentele exprimate prin dialog public, arată că, dacă putem discuta despre eficientizarea 
resocializării adulţilor, atunci cu atât mai mult este posibilă cea a copiilor. Mesajul este 
acela că, în cazul copiilor, educaţia şi moralitatea sunt primordiale în transformarea lor în 
membrii ai comunităţii, care respectă legea. În cazul în care familia nu reuşeşte să ofere 
acest lucru şi societatea se face responsabilă de crearea unui mediu dăunător, devine 
responsabilitatea statului să asigure creşterea acelui copil. Convingerea conform căreia 
copiii nu numai că pot, dar trebuie să fie crescuţi în spiritul binelui, a pus bazele creării 
noilor instituţii corecţional-educaţionale pentru tineri. Combinaţia schimbării atitudinilor 
faţă de scopul condamnării, dar şi faţă de copil, a cărui personalitate este în dezvoltare, au 
dus la apariţia unor critici la adresa practicilor existente. Reformatorii (în America de 
Nord, Europa şi Rusia) împărtăşeau o viziune comună referitoare la tratamentul tinerilor 
infractori, la măsurile benefice lor şi societăţii. În opinia acestora, răspunsul era acela de a 
rezolva problemele sociale cauzate de sărăcie şi ignoranţă, salvarea copiilor aflaţi în 
situaţii de risc prin intermediul educaţiei, militând deci nu pentru pedeapsa, ci pentru 
reeducarea infractorilor minori. Se dorea de asemenea abolirea pedepsei custodiale în 
cazul tinerilor şi limitarea acesteia în cazul adulţilor. Criminologi ruşi, societăţi caritabile 
şi judecători s-au dovedit la fel de activi ca şi omologii lor occidentali în avansarea 
acestor argumente şi oferirea de alternative. S-a dezvoltat deci un limbaj comun: 
reeducare, evitarea pedepsei, şi mai presus de toate, evitarea detenţiei ca pedeapsă pentru 
copii (Muncie, 1999, p. 264). 

Până la sfârşitul secolului XIX, abordarea a trecut de la „răzbunare” la ceea ce a 
ajuns să fie numită o „abordare a bunăstării”. Această nouă filozofie, care va influenţa 
ulterior politicile faţă de delincvenţa juvenilă în toate societăţile, include credinţe precum: 

- Cauzele delincvenţei juvenile sunt de natură socială, preponderent lipsurile; 
- Cei care suferă lipsuri pot deveni delincvenţi, dacă situaţia lor nu este corectată; 
- Dacă părinţii nu au posibilităţile materiale necesare sau nu sunt capabili să îşi 

crească copiii, statul şi societatea ar trebui să îşi asume această responsabilitate; 
- Copiii pot şi trebuie să fie reeducaţi/resocializaţi, pentru a deveni adulţi morali şi 

muncitori; 
- Copiii nu ar trebui pedepsiţi, nevoile lor trebuie rezolvate; 
- Închisoarea reprezintă mediul cel mai distructiv pentru un copil, aceasta creând 

infractori;  
- Îngrijirea în regim rezidenţial poate oferi o educaţie corespunzătoare şi poate juca 

un rol important acolo unde părinţii au eşuat (McAuley, 2010, p. 44). 
Abordarea „bunăstării”, cu accentul pe responsabilitatea guvernului şi societăţii în 

îngrijirea copiilor, insistenţele ca acestora să nu le fie aplicate pedepse şi că închisoarea 
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nu este un mediu propice, aduce în discuţie caracterul adecvat al justiţiei penale ca 
instrument în gestionarea infracţionalităţii juvenile.  

Un sistem de justiţie penală se bazează pe presupunerea că individul este responsabil 
pentru acţiunile sale. Într-o măsură mai mică sau mai mare, sistemele de justiţie penală 
acordă judecătorului o anumită flexibilitate în emiterea sentinţei, şi anume să ia în 
considerare circumstanţele individuale, principiul de bază rămânând imuabil – infrac-
ţiunea justifică răspunsul. Este greu de imaginat că astfel de reguli au fost elaborate 
pentru a fi aplicate în cazul copiilor, cu precădere considerând că unii sunt analfabeţi, 
înfometaţi, fără adăpost sau supuşi abuzurilor adulţilor. Un alt aspect demn de luat în 
considerare este acela că ei nu pot prevedea consecinţele propriilor acţiuni, de cele mai 
multe ori acţionând impulsiv. Dacă un copil nu înţelege moralitatea sau consecinţele unei 
acţiuni, este dificil să-i atribui responsabilitatea pentru propriile acţiuni. Concluziile 
rezultate din cercetările lui McAuley arată, pe de o parte, că există un consens general cu 
privire la faptul că societatea ar trebui să abordeze cauzele infracţionalităţii, lucru care nu 
intră în atribuţiile sistemului de justiţie penală, iar în cazul infracţiunilor comise de copii, 
rolul său ar trebui să fie diminuat şi ar trebui să opereze pe baza unor principii diferite şi 
adaptate acestora. El arată că cea mai simplă şi radicală strategie pentru a ne asigura că 
această categorie de persoane nu intră sub incidenţa unui sistem de justiţie conceput 
pentru adulţi, este de a promova o legislaţie care stabileşte vârsta de răspundere penală la 
18 ani. Copiii cu vârste mai mici nu pot fi adresaţi instanţelor judecătoreşti, arată 
McAuley, oferind exemplul Belgiei, în care nu există „infractori” sub vârsta de 18 ani. 
Majoritatea societăţilor au optat pentru o vârstă mai tânără, evidenţiindu-se astfel maniera 
în care diferitele societăţi abordează acest aspect.  

Gama de soluţii puse în aplicare este una foarte variată: poliţia, serviciile sociale, 
organizaţiile caritabile, ofiţerii de probaţiune etc., toate intervin la momente diferite şi sub 
forme diferite, în ţările lumii.  

Gernet şi coautorii săi au postulat că sistemul de justiţie penală nu este adecvat 
pentru gestionarea comportamentelor tinerilor, considerând ipotezele sale privind respon-
sabilitatea, normele procedurale complexe, centrarea asupra infracţiunii, mai degrabă 
decât asupra infractorului, şi pe condamnarea inculpaţilor. Aceştia arată că se impune o 
adaptare a sistemului de justiţie penală pentru minori, prin tribunale pentru minori care ar 
trebui să funcţioneze în conformitate cu principii diferite. Deşi „infracţiunile” (furt, 
tâlhărie, atac, crimă etc.) şi-ar păstra statutul, în cazul în care acuzatul este minor, sarcina 
Curţii ar fi alta. Judecătorul ar trebui să se concentreze nu asupra comiterii infracţiunii şi 
pedepsei care se cere a fi aplicată, ci ar trebui să caute ce anume l-a împins pe minor să 
comită respectiva infracţiune, aplicând o sentinţă care să ajute respectivul copil în 
depăşirea dificultăţilor care au dus la comportamentul infracţional. Curtea s-ar centra 
astfel asupra bunăstării copilului, asupra infractorilor, nu asupra infracţiunilor. Acest 
lucru ar presupune simplificarea procedurilor respectivei Curţi, astfel ca ele să fie înţelese 
de copil, judecătorul ar solicita informaţii privitoare la personalitatea şi circumstanţele 
personalele ale copilului, ar discuta cu copilul, încercând să găsească cea mai potrivită 
persoană care să îşi asume responsabilitatea pentru respectivul minor. 

În timpul secolului XX, multe societăţi au încercat varianta instituţională a unei 
instanţe de tineret, care funcţionează în conformitate cu principii diferite. Unii au 
favorizat un tribunal pentru minori care adoptă procedurile civile şi se concentrează pe 
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nevoile şi bunăstarea copilului, fie el un copil care are nevoie de protecţie sau un 
infractor. Această abordare, aceea a unui „tribunal pentru minori socializat”, a fost reflec-
tată în primul „tribunal pentru minori” înfiinţat în Chicago, în 1889, şi în Sankt Petersburg, 
în 1910. În ţările scandinave, şi în Scoţia zilelor noastre, comisiile de bunăstare se ocupă de 
toate cazurile care implică copii sub 15 sau 16 ani, fie că se pune problema îngrijirii sau a 
unei infracţiuni; copiii mai mari se prezintă în faţa instanţelor pentru adulţi. În alte ţări 
(Anglia, de exemplu), tribunalul pentru tineri funcţionează ca o Curte Penală modificată, 
ocupându-se cu infracţiuni mai puţin severe, în vreme ce curţile pentru adulţi se ocupă cu 
infracţiunile grave comise de copii cu vârste peste 10 ani. În Germania, un tribunal de tineret 
se va ocupa de infracţiunile comise de copii cu vârste cuprinse între 14 şi 20 de ani; în SUA, 
infracţiunile comise de către copii de la 15 ani în sus (în funcţie de stat), pot fi transferate de la 
instanţa pentru minori la cea pentru adulţi. Tribunalul pentru minori sau magistratul pentru 
minori, deşi aparţinând sistemului de justiţie penală, pot fi însărcinaţi cu recunoaşterea 
bunăstării copilului ca fiind prioritară (Bottoms, 2002, p. 415). 

  
4. Friendly Justice – o justiţie penală modernă pentru minori 
Copiii vin în contact cu sistemul de justiţie în diferite moduri. Acest lucru poate fi 

datorat problemelor de familie, precum divorţul sau adopţia, problemelor de naţionalitate 
sau imigrare, până la cele care aduc minorul în faţa sistemului de justiţie penală, în 
calitate de victimă, martor sau autor/coautor al unor crime. Atunci când se confruntă cu 
sistemul de justiţie, copiii sunt transportaţi într-o lume intimidantă a adulţilor, lume pe 
care nu o pot înţelege. Aşa cum am arătat pe parcursul argumentării anterioare, adaptarea 
justiţiei la nevoile copiilor este prin urmare necesară şi reprezintă o premisă a justiţiei 
moderne, în acord cu dezvoltările ştiinţifice. 

În contextul acestor tendinţe, miniştrii participanţi la Conferinţa a 28-a a Miniştrilor 
Europeni ai Justiţiei (Lanzarote, 25-26 octombrie, 2007), având în vedere în special 
raportul Ministrului Justiţiei al Spaniei privind „Problemele emergente ale accesului la 
justiţie pentru grupurile vulnerabile, în special: imigranţii şi solicitanţii de azil, copiii, 
inclusiv copiii autori de infracţiuni”, precum şi Convenţia europeană a drepturilor omului, 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi protocoalele 
sale opţionale, Convenţia europeană privind exercitarea drepturilor copiilor şi Recoman-
dările Consiliului Europei privind Delincvenţa Juvenilă, au promovat în cadrul conferinţei 
Rezoluţia nr. 2 pentru Justiţia Prietenoasă Copiilor. În baza acestei rezoluţii, miniştrii 
europeni s-au pus de acord asupra importanţei adoptării unor măsuri pentru dezvoltarea 
justiţiei prietenoase pentru copii şi au propus Comitetul Miniştrilor să încredinţeze 
Comitetului European pentru Probleme Penale (CDPC), Comitetului European pentru 
Cooperare Juridică (CDCJ), Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH), 
precum şi Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) în cooperare cu alte 
organisme competente ale Consiliului Europei: 

a) să examineze accesul şi locul copiilor înainte, în timpul şi după procedurile 
judiciare; 

b) să examineze modul în care punctele de vedere ale copiilor pot fi luate în consi-
derare în cursul acestor proceduri; 

c) să examineze modalităţile de îmbunătăţire a manierei în care autorităţile furni-
zează copiilor informaţii cu privire la propriile drepturi şi accesul la justiţie, inclusiv la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 



26 Devianţă şi criminalitate 

d) să adune informaţii cu privire la procedurile prietenoase copilului implementate în 
statele membre; 

e) să pregătească elemente pentru liniile directoare pentru justiţia prietenoasă copilului. 
Cel mai exhaustiv set de standarde ale justiţiei prietenoase pentru copii este conţinut 

în Liniile directoare ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind justiţia 
prietenoasă copilului, care se adaugă principiilor existente înscrise în instrumentele 
menţionate în preambul, precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
Acesta a fost adoptat la 17 noiembrie 2010 de către Comitetul de Miniştri al Consiliului 
Europei, bazat pe principiile fundamentale de participare, interesul superior al copilului, 
demnitate, protecţie împotriva discriminării şi statul de drept. Mai precis, aceste orientări 
definesc sistemele de justiţie prietenoasă copiilor ca „sisteme de justiţie care garantează 
respectarea şi punerea în aplicare efectivă a drepturilor tuturor copiilor la cel mai înalt 
nivel posibil”. Liniile directoare adresează locul şi rolul, precum şi părerile, drepturile şi 
nevoile copilului în procedurile judiciare, precum şi în alternative la astfel de proceduri. 
Acest document ar trebui să se aplice tuturor modurilor în care copiii sunt pasibili de a 
intra în contact cu toate organismele şi serviciile competente implicate în punerea în 
aplicare a dreptului penal, civil sau administrativ, indiferent de motiv sau calitate. 

Liniile directoare urmăresc să asigure că, în orice astfel de proceduri, toate drepturile 
copiilor, printre care dreptul la informare, la reprezentare, la participare şi la protecţie, 
sunt pe deplin respectate, atenţia cuvenită acordându-se nivelului de maturitate şi de 
înţelegere al copilului, precum şi circumstanţelor cazului. Respectarea drepturilor copi-
lului nu trebuie să pericliteze drepturile altor părţi implicate. 

 
5. Abordarea multidisciplinară a justiţiei penale pentru minori 
Respectarea pe deplin a dreptului copilului la viaţă privată şi de familie, o cooperare 

strânsă între diferiţii profesionişti, reprezintă repere de bază care se impun a fi încurajate în 
scopul de a obţine o înţelegere globală a problemelor legate de copil, precum şi o evaluare a 
acestuia din punct de vedere legal, psihologic, social, emoţional, fizic şi cognitiv. 

În acest context, e necesar un cadru comun de evaluare pentru profesioniştii care 
lucrează cu sau pentru copii (cum ar fi judecători, procurori, avocaţi, psihologi, medici, 
poliţişti, ofiţeri de probaţiune, asistenţi sociali şi mediatori), în cadrul procedurilor sau 
intervenţiilor care implică sau afectează copiii, pentru a oferi orice sprijin necesar celor 
desemnaţi cu luarea deciziilor, astfel putând să servească intereselor copiilor în fiecare 
caz în parte. Prin punerea în aplicare a unei abordări multidisciplinare, un rol aparte este 
ocupat de normele profesionale privind confidenţialitatea, care se impun a fi respectate.  

Alternative la procedurile judiciare, cum ar fi medierea şi soluţionarea alternativă a 
disputelor, ar trebui să fie încurajate ori de câte ori acestea pot servi cel mai bine 
interesului superior al copilului. Utilizarea preliminară a acestor alternative nu ar trebui să 
reprezinte un obstacol în calea accesului copilului la justiţie. 

Copiii ar trebui să fie bine informaţi şi consultaţi cu privire la posibilitatea de a 
recurge fie la o procedură judecătorească, fie la alternative în afara sălilor de judecată.  

 
6. Discuţii finale şi concluzii 
În raport cu formele tradiţionale ale justiţiei penale, în care copiii aveau o poziţie mai 

mult au mai puţin preferenţială, promovarea unor forme alternative, moderne, la justiţia 
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tradiţională retributivă, apare ca o condiţie obligatorie, pentru nivelul de dezvoltare al 
societăţii. Orice formă de privare de libertate a copiilor trebuie să fie o măsură de ultimă 
instanţă şi să fie aplicabilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp. 

Având în vedere vulnerabilitatea copiilor privaţi de libertate, importanţa legăturilor 
de familie şi a promovării reintegrării în societate, autorităţile competente trebuie să 
asigure şi să sprijine în mod activ respectarea drepturilor copilului, în conformitate cu 
instrumentele universale şi europene. În plus faţă de alte drepturi, copiii în special ar 
trebui să aibă dreptul: 

a) de a menţine contactul cu părinţii, familia şi prietenii prin vizite şi corespondenţă, 
cu excepţia cazului în care restricţii se impun în interesul justiţiei şi al copilului. 
Restricţiile privind acest drept nu ar trebui să fie folosite ca o pedeapsă; 

b) de a primi o educaţie adecvată, orientare şi formare profesională, asistenţă medi-
cală; de a se bucura de libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi petrecerea 
timpului liber, inclusiv prin educaţie fizică şi sport; 

c) de a accesa programe care pregătesc copiii pentru întoarcerea în comunitate, mare 
atenţie fiind acordată nevoilor lor emoţionale şi fizice, relaţiilor de familie, locuinţei, 
posibilităţilor de şcolarizare şi ocuparea unui loc de muncă, precum şi statutului socio-
economic. 

Crearea de organisme sau abordări alternative destinate infracţionalităţii juvenile şi 
rolul instituţiilor de justiţie penală rămân probleme-cheie în zilele noastre, fiind strâns 
legate de percepţia modului în care sistemul de justiţie poate şi trebuie să funcţioneze. 

Deşi nu există încă o practică unitară, istoria şi studiile comparative ne arată că există 
strategii sau opţiuni mai bune şi mai rele, atât pentru copil, cât şi pentru comunitate. 

Comunitatea internaţională caută soluţii prin intermediul unui număr tot mai numeros 
de organisme şi pârghii, menite să asigure bunăstarea şi siguranţa copiilor. Adaptându-se 
la nevoile specifice ale acestora, Consiliul Europei a creat diverse standarde şi linii 
directoare în domeniul justiţiei prietenoase copilului. Aceste standarde vizează îmbună-
tăţirea sistemului de justiţie şi adaptarea acestuia la nevoile specifice ale copiilor şi 
presupun crearea unui sistem de justiţie care garantează respectarea şi punerea în aplicare 
efectivă a drepturilor tuturor copiilor. 

Justiţia prietenoasă pentru copii, friendly justice, oferă o serie de linii directoare şi 
instrumente juridice relevante. Alternativele la procedurile judiciare trebuie să garanteze 
un nivel echivalent de garanţii juridice. Respectarea drepturilor copilului, aşa cum este 
descrisă în aceste linii directoare şi în toate instrumentele juridice relevante privind 
drepturile copilului, trebuie să fie garantată în aceeaşi măsură în cazul ambelor proceduri, 
în instanţă şi în afara ei.  
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Rezumat:  
Autorul identifică şi analizează în detaliu controversele existente în materia 

infracţiunilor contra persoanei, din dorinţa de a contribui la interpretarea şi aplicarea 
unitară a noii legislaţii penale de către organele judiciare penale. Cu acest prilej, sunt 
expuse argumentele care au stat la baza vreuneia dintre tezele examinate, autorul 
adăugând altele noi ori subscriind la cele deja existente, atunci când a aderat la una dintre 
opinii. 

 
Cuvinte-cheie: lege penală; Cod penal; infracţiune; persoană înarmată; două sau 

mai multe persoane împreună; omor; uciderea ori vătămarea nou născutului săvârşită de 
către mamă 

 
1. Noul Cod penal (denumit în continuare şi Codul penal din 2009), adoptat prin 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal1, operă legislativă unitară şi de mare însemnătate 
istorică pentru România, potrivit art. 246 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal2, a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, 
dată la care a fost abrogată Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, 
republicată3 (denumită în continuare Codul penal din 1969 sau Codul penal anterior ori 
legea penală anterioară).  

Legea nr. 286/2009 a fost adoptată la data de 25 iunie 2009, în temeiul prevederilor 
art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii 
Guvernului României (decizie luată la data de 10 iunie 20094) în faţa Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului. 

 
2. După cum este îndeobşte cunoscut, unul dintre dezideratele comisiei de redactare a 

noii legislaţii penale a fost acela ca prin noile texte să se soluţioneze cât mai multe dintre 
controversele iscate în doctrina şi practica judiciară de la noi sub imperiul legii penale 
anterioare. 
                                                 

1 Publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
2 Publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 
3 Republicată în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. 
4 A se vedea, în acest sens, comunicatul de presă dat de Ministerul Justiţiei la data de 10 iunie 2009, disponibil 

la adresa http://www.just.ro/Sections/Comunicate/Comunicateiunie2009/10iunie 2009/tabid/1073/Default.aspx. 
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Este de domeniul evidenţei că de cele mai multe ori acest lucru a fost realizat cu 
succes de către comisie, dar în mod firesc nu toate situaţiile controversate au fost 
reglementate prin norme de drept pozitiv, astfel încât unele continuă să subziste şi în 
raport de noua reglementare, chiar dacă eforturi serioase de interpretare şi aplicare unitară 
a legii penale au fost realizate şi la nivelul instanţei supreme, prin pronunţarea mai multor 
decizii date în soluţionarea unor recursuri în interesul legii ori în soluţionarea unor 
chestiuni de drept de a căror dezlegare a depins soluţionarea mai multor dosare penale. 

De pildă, unele dintre agravantele omorului calificat au fost reformulate astfel încât 
sfera de incidenţă a acestora să fie mai corect delimitată. Spre exemplu, va constitui 
antecedent al omorului calificat comis de o persoană ce a mai săvârşit un omor, nu doar 
infracţiunea propriu-zisă de omor, ci şi o tentativă la infracţiunea de omor5, cu precizarea 
că pentru fapta tentată sau consumată, de omor, este necesar ca inculpatul să fi fost 
condamnat definitiv. În acest mod, s-a curmat controversa existentă cu privire la fapta 
prevăzută în art. 176 lit. c) C. pen. anterior – omorul săvârşit de o persoană care a mai 
săvârşit un omor, legiuitorul din 2009 însuşindu-şi părerea doctrinei majoritare în 
materie. 

Astfel, în raport cu reglementarea din 1969, într-o opinie6 s-a considerat că omorul 
anterior trebuie să fie tot o infracţiune în forma faptului consumat, părerea contrară7 fiind 
aceea că elementul circumstanţial de agravare amintit poate funcţiona şi dacă antecedenţa 
făptuitorului constă într-o tentativă de omor. Această din urmă opinie a fost însuşită şi de 

                                                 
5 De lege ferenda s-a propus reformularea acestei împrejurări în sensul: „de către o persoană care a mai 

comis anterior un omor sau o faptă în conţinutul căreia intră ca element circumstanţial agravant un omor” (a se 
vedea V. Păvăleanu, op. cit., p. 29). 

6 A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemeş, M. Popovici, P. Sârbulescu, 
V. Stoican, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p. 114. 
În acelaşi sens, a se vedea: R.M. Stănoiu, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi 
sănătăţii), în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială” de V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, 
I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, V. Roşca, vol. III, Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, p. 198; C. Bulai, 
Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, Bucureşti, 1975, p. 112; O. Loghin, Cu privire la corecta încadrare a 
unor fapte în dispoziţiile art. 176 lit. c) C. pen., în Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1983, p. 61; R.M. 
Stănoiu, Omorul deosebit de grav (Comentariu), în „Practica judiciară penală. Partea specială”, vol. III, de 
G. Antoniu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, Ş. Stănoiu, V. Papadopol, C. Filişanu, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 1992, p. 34-35. În opinia autoarei, textul art. 144 C. pen. anterior avea o altă funcţionalitate 
decât cea folosită de către susţinătorii părerii contrare. Din acesta nu se desprinde ideea că tentativa şi faptul 
consumat ar fi noţiuni echivalente, sau cu alte cuvinte că ar fi unul şi acelaşi lucru, astfel încât trăsăturile obiective 
care le separă să dispară. C. Niculeanu, Alte argumente pentru caracterizarea şi sancţionarea infracţiunii de omor 
deosebit de grav comisă în modalitatea prevăzută în art. 176 lit. c) C. pen., în „Dreptul” nr. 11/2009, p. 150. 

7 A se vedea J. Grigoraş, Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia unor împrejurări care 
determină formele calificate sau deosebit de grave ale infracţiunii de omor, în „Revista română de drept” nr. 8/1975, 
p. 39-40. În acelaşi sens, a se vedea: O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură şi 
Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1994, p. 89; Gh. Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar 
Print, Bucureşti, 1997, p. 176; O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, ed. a II-a 
revizuită, Ed. Omnia Uni SAST, Braşov, 2007, p. 65; V. Cioclei, Drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2013, p. 52; Gh. Mateuţ, Omorul deosebit de grav (Comentariu), în „Codul penal comentat. Partea 
specială” de M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, T. Medeanu, C. Butiuc, M. Bădilă, R. Bodea, P. Dungan, 
V. Mirişan, R. Mancaş, C. Miheş, vol. II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 116; Gh. Diaconescu, Omorul deosebit 
de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), cit. supra, p. 98; I. Pascu, M. Gorunescu, Drept 
penal. Partea specială, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 106; Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 46. 
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instanţele judecătoreşti8, făcându-se trimitere la prevederile art. 144 C. pen. (1969), 
referitoare la înţelesul expresiei „săvârşirea unei infracţiuni”. 

Instanţele judecătoreşti au avut tendinţa de a da semnificaţie textului explicativ 
amintit nu numai în cazurile în care legiuitorul face referiri la săvârşirea unei infracţiuni 
indeterminate, ci şi în acele cazuri în care face referire la o infracţiune determinată, cu 
condiţia ca aceasta să fie pedepsită şi în forma faptului tentat. 

În noua reglementare, este posibil ca acţiunea incriminată să se răsfrângă asupra 
aceluiaşi subiect pasiv. În concret, este posibil ca acesta să fi fost mai întâi victima unei 
tentative de omor, pentru ca mai apoi, după trecerea unei anumite perioade de timp, 
inculpatul să reuşească să îl ucidă, caz în care agravanta prevăzută în art. 189 lit. e) va fi 
aplicabilă. 

 
3. În cele ce urmează vom încerca să punem în discuţie câteva chestiuni contro-

versate existente în materia infracţiunilor contra persoanei şi, desigur, să oferim şi solu-
ţiile care se impun în raport cu noile norme penale. 

 
3.1. Împrejurarea comiterii omorului asupra a două sau mai multor persoane a fost 

menţinută şi preluată ca atare din art. 176 lit. b) al C. pen. (1969) în art. 189 lit. f) NCP, 
fără nicio altă precizare, ceea ce face să subziste controversa născută în această materie cu 
privire la realizarea elementului material, circumstanţial, al infracţiunii. 

Astfel, potrivit primei opinii9, se susţine că agravanta poate fi reţinută în alternativa 
uciderii a două sau mai multe persoane numai „prin aceeaşi acţiune” (explozie, punerea 
de otravă în mâncarea destinată mai multor persoane). 

                                                 
8 A se vedea Tribunalul Suprem, C. 7, dec. nr. 17/1979, în „Revista română de drept” nr. 9, 1979, p. 66. 

În acelaşi sens, a se vedea: Tribunalul Suprem, S. mil., dec. nr. 12/1979, în V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu 
alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982, p. 288; Tribunalul Suprem, S. pen., dec. nr. 668/1979, în V. Papadopol, M. Popovici, op. cit., p. 287-288; 
Tribunalul Suprem, S. pen., dec. nr. 2201/1983, în Culegere de decizii 1983, p. 224; C. Ap. Bucureşti, S. I pen., dec. 
nr. 552/1999, în Culegere de practică judiciară penală 1999, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 122; CSJ, S. pen., dec. 
nr. 2369/2000, în Buletinul jurisprudenţei 2000, p. 270. Instanţa supremă a stabilit că săvârşirea anterioară de către 
inculpat a tentativei la infracţiunea de omor, chiar amnistiată, atrage incidenţa acestei împrejurări agravante. 

9 A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemeş, M. Popovici, P. Sârbulescu, 
V. Stoican, op. cit., p. 114. În acelaşi sens, a se vedea: R.M. Stănoiu, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra 
vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), cit. supra, p. 198; O. Loghin, Cu privire la omorul deosebit de grav 
prevăzut de art. 176 lit. b) şi c) C. pen., în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 1975, 
p. 77-78; O. Loghin, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii), în „Drept penal român. Partea specială” de 
O. Loghin, A. Filipaş, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 41; O. Loghin, Omorul deosebit de grav 
(Infracţiuni contra vieţii), în „Drept penal român. Partea specială” de O. Loghin, A. Filipaş, Casa de Editură şi Presă 
„Şansa” SRL, Bucureşti, 1992, p. 42. Autorul consideră că prin nepreluarea sintagmei „deodată sau prin acţiuni 
diferite” existentă în art. 464 alin. (2) C. pen. (1937) legiuitorul de la 1969 a dorit ca agravanta în discuţie să subziste 
numai dacă s-a realizat printr-o singură acţiune. O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de 
Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1994, p. 87; O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, 
ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 2001, p. 106; C. Bulai, Omorul 
deosebit de grav (Infracţiuni contra persoanei), în „Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de 
licenţă”, ed. a III-a revizuită şi adăugită de C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Ed. Trei, Bucureşti, 2006, p. 297; 
O. Predescu, A. Hărăstăşanu, op. cit., p. 65. 
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Contrar opiniei sus-menţionate, instanţa supremă10, în mod constant, s-a pronunţat în 
sensul că „nu este necesar ca fapta să fi fost săvârşită printr-o acţiune unică, ci este 
suficient să fi fost comisă în aceeaşi împrejurare sau chiar succesiv, prin acţiuni diferite”. 
La această soluţie justă a achiesat majoritatea autorilor români11. 

În ipoteza în care doar una dintre victime este ucisă, pentru unificarea practicii 
judiciare în materie, prin Decizia nr. V/2006 de admitere a unui recurs în interesul legii, 
instanţa supremă a decis că actele de violenţă cu intenţia de a ucide, săvârşite în aceeaşi 
împrejurare asupra a două persoane, dintre care una a decedat, constituie atât infracţiunea 
de omor – simplu, calificat sau deosebit de grav – comisă asupra unei singure persoane, 
cât şi tentativa de omor, după caz, simplu, calificat sau deosebit de grav, aflate în 
concurs12. În acest caz, agravanta prevăzută în art. 176 alin. (1) lit. b) C. pen. (1969) nu 

                                                 
10 A se vedea Tribunalul Suprem, S. pen., dec. nr. 2539/1969, în: Culegere de decizii 1969, p. 321; „Revista 

română de drept” nr. 12/1969, p. 182. În acelaşi sens, a se vedea: Plenul Tribunalului Suprem, dec. de îndr. 
nr. 4/1970, în: Culegere de decizii 1970, p. 54; „Revista română de drept” nr. 7/1970, p. 130; Tribunalul 
Suprem, S. pen., dec. nr. 318/1989, în „Dreptul” nr. 1-2/1990, p. 141; Trib. mun. Bucureşti, sent. pen. nr. 48/1990, 
în „Tribunalul Municipiului Bucureşti. Culegere de practică judiciară 1990” de V. Papadopol, Casa de Editură şi 
Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1990, p. 112; CSJ, S. pen., dec. nr. 2939/1995, în „Dreptul” nr. 9/1996, p. 136; ÎCCJ, 
S. pen., dec. nr. 338/2007, în Buletinul jurisprudenţei 2007, p. 27. 

11 A se vedea G. Antoniu, Omorul deosebit de grav (Comentariu), în „Codul penal comentat şi adnotat”, 
vol. I, de T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Ed. Ştiinţifică şi Enci-
clopedică, Bucureşti, 1975, p. 93. În acelaşi sens, a se vedea: O.A. Stoica, Drept penal, partea specială, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 75; E. Stancu, Câteva consideraţii privind elementele circumstanţiale ale conţinutului 
infracţiunii de omor deosebit de grav, în „Analele Universităţii Bucureşti”, 1979, p. 76; M. Basarab, Omorul 
deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii), în „Drept penal. Partea specială”, vol. I, de M. Basarab, L. Moldovan, 
V. Suian, Cluj-Napoca, 1985, p. 61-62; I. Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1987, p. 85-87; I. Gheorghiu-Brădet, Drept penal român. Partea specială, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994, 
p. 83; Gh. Diaconescu, Drept penal. Partea specială, curs ţinut în anul universitar 1992-1993, reeditare, 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Bucureşti, 1995, 
p. 121-122; V. Dobrinoiu ş.a., Drept penal. Partea specială, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1996, p. 103; 
Gh. Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 174; I. Vasiu, Drept 
penal român, partea specială, vol. I, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997, p. 118; I. Tănăsescu, G. Tănăsescu, 
C. Tănăsescu, Tratat de drept penal, Ed. Sitech, Craiova, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000, p. 726; 
Gh. Diaconescu, Drept penal. Partea specială, vol. I, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003, p. 193; 
V. Dobrinoiu, Drept penal. Partea specială, vol. I, curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 31; 
I. Pascu, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), în „Dreptul penal. 
Partea specială” de I. Pascu, V. Lazăr, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 94; H. Diaconescu, Drept penal. Partea 
specială, vol. I, ed. a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 78; Gh. Diaconescu, Omorul calificat (Crime şi delicte 
contra vieţii persoanei), în „Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal”, vol. I, curs universitar de Gh. Diaconescu, 
C. Duvac, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, p. 40; Gh. Diaconescu, Omorul deosebit de grav 
(Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), în „Drept penal. Partea specială”, vol. I, de 
Gh. Diaconescu, C. Duvac, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, p. 97; Gh. Diaconescu, 
Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), în „Drept penal. Partea 
specială”, de Gh. Diaconescu, M. Ketty-Guiu, C. Duvac, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, p. 66; 
V. Cioclei, op. cit., p. 49; A. Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 
p. 179-180; C. Duvac, Pluralitatea aparentă de infracţiuni, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 215; 
Gh. Diaconescu, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), 
cit. supra, p. 96; I. Pascu, M. Gorunescu, op. cit., p. 105; Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, cit. 
supra, p. 43; O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 77. 

12 A se vedea ÎCCJ, SU, dec. nr. V/2006, publicată în M. Of. nr. 492 din 7 iunie 2006. În acelaşi sens, a se 
vedea Gh. Diaconescu, Omorul deosebit de grav (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), cit. 
supra, p. 97. 
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era aplicabilă în situaţia faptelor menţionate, soluţia menţinându-şi valabilitatea şi în 
raport cu noua reglementare. 

 
3.2. O chestiune extrem de controversată, în această materie, a fost13 şi se pare14 că 

va continua să fie cea referitoare la elementul subiectiv al infracţiunii de vătămare 
corporală, prev. în art. 194 C. pen. 

După părerea noastră, fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) se poate comite numai cu 
praeterintenţie, întrucât, pe de o parte, consecinţele acolo prevăzute nu sunt altceva decât 
urmări praeterintenţionale ale faptei tipice, prevăzută în art. 193 (de observat că de 
această dată, pentru a sublinia raportul dintre cele două infracţiuni – absorbţia –, legiui-
torul în definirea vătămării corporale utilizează formularea „fapta prevăzută în art. 193”), 
iar, pe de altă parte, în art. 194 alin. (2) este incriminată fapta când se săvârşeşte cu 
intenţie (directă sau indirectă) prin raportare la anumite ipoteze de incriminare [alin. (1) 
lit. a)-c)]. 

Termenul „scop” este folosit în art. 194 alin. (2) nu pentru a califica intenţia, ci 
pentru a deosebi ipoteza producerii consecinţelor cu praeterintenţie de consecinţele 
pricinuite cu intenţie. Acesta are sens impropriu de rezultat (nu de finalitate), iar pentru 
consumarea infracţiunii este necesar să se realizeze. A accepta ideea contrară, potrivit 
căreia scopul, prevăzut în art. 194 alin. (2), are sens de finalitate ce califică intenţia care 
astfel devine directă, ar însemna că, în această modalitate normativă, infracţiunea 
examinată s-ar transforma dintr-una de rezultat într-una de pericol, ceea ce este greu de 
admis, ştiut fiind faptul că atunci când scopul are un astfel de înţeles, pentru consumarea 
infracţiunii nu este necesar ca acesta să se realizeze, fiind suficient ca făptuitorul să fi 
urmărit producerea acelor consecinţe. 

Forma intenţionată a vătămării corporale, sancţionată cu închisoarea de la 3 la 10 ani, 
face trimitere doar la primele trei ipoteze de agravare din alin. (1), întrucât în celelalte 
cazuri în opinia comisiei, la care subscriem, violenţele vor fi reţinute în concurs cu infrac-
                                                 

13 Pentru detalii, în această privinţă, a se vedea C. Duvac, Drept penal. Partea specială, vol. I, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, p. 116-117. 

14 În literatura de specialitate, apărută după adoptarea Legii nr. 286/2009, s-au emis păreri divergente în ceea 
ce priveşte forma de vinovăţie cu care poate fi comisă infracţiunea de vătămare corporală. 

Într-o opinie, s-a susţinut că infracţiunea de vătămare corporală se comite cu intenţie directă sau indirectă şi cu 
praeterintenţie [P. Dungan, Vătămarea corporală (Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii), în 
„Manual de drept penal. Partea specială”, vol. I, de P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, p. 79]. 

Într-o altă opinie, se consideră că vătămarea corporală, prevăzută în art. 194 alin. (1), se săvârşeşte cu intenţie 
indirectă sau praeterintenţie, iar fapta prevăzută în alin. (2) se comite cu intenţie directă calificată prin scop [a se 
vedea Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la noul Cod penal (Legea nr. 286/2009), cit. supra, p. 102. 
Autorul consideră că în modalitatea punerii în primejdie a vieţii persoanei, fapta se comite numai cu praeterintenţie, 
iar în cazul avortului fapta se poate săvârşi şi cu intenţie directă. În acelaşi sens, a se vedea: A. Hărăstăşanu, 
op. cit., p. 54 (autoarea consideră că scopul califică intenţia, aceasta nepronunţându-se şi cu privire la forma 
de vinovăţie specifică faptei tipice şi primei variante agravate); Al. Boroi, Drept penal. Partea specială. Conform 
noului Cod penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 71; V. Dobrinoiu, N. Neagu, op. cit., p. 51-52; V. Dobrinoiu, 
Vătămarea corporală gravă (Comentariu), în „Noul Cod penal comentat, vol. II, Partea specială”, de V. Dobrinoiu, 
I. Pascu, M.A. Hotca, I. Chiş, M. Gorunescu, C. Păun, M. Dobrinoiu, N. Neagu, M.C. Sinescu, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 51-52; P. Dungan, Vătămarea corporală (Infracţiuni contra integrităţii corporale sau 
sănătăţii), în „Drept penal. Partea specială”, vol. I, Prezentare comparativă a noului Cod penal şi a Codului penal 
din 1968, de P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 77. Din modul în care se 
exprimă în legătură cu fapta din alin. (2), autorul pare să adere la această teză].  
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ţiunea de întreruperea cursului sarcinii [lit. d)], respectiv vor intra în conţinutul tentativei de 
omor [lit. e)], această reglementare fiind similară cu cea regăsită în art. 143-144 C. pen. 
portughez, art. 122-123 C. pen. elveţian, § 6 cap. 3 din Codul penal suedez şi în § 226 C. pen. 
german.  

Tentativa la fapta prevăzută în alin. (2) se pedepseşte. Fapta prevăzută în alin. (1) 
neputându-se comite decât cu praeterintenţie, legiuitorul nu a prevăzut şi sancţionarea tenta-
tivei la aceasta. 

 
3.3. În cazul faptei de rele tratamente aplicate minorului, prev. în art. 197 C. pen., de 

către părintele sau persoana în grija căreia se află minorul, care abuzează de autoritatea sa şi 
contrar intereselor minorului, exercită acte de violenţă sau lipsire de libertate împotriva 
acestuia, cu intenţia de a-i produce suferinţe, vătămări fizice sau morale şi care au pus în 
primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului, infracţiunile de lovire 
sau alte violenţe prevăzute în art. 193, vătămare corporală prevăzută în art. 194 şi lipsire de 
libertate în mod ilegal prevăzută în art. 205, după caz, se vor reţine în concurs ideal cu relele 
tratamente aplicate minorului, Decizia nr. 37/2008 a instanţei supreme de admitere a unui 
recurs în interesul legii păstrându-şi valabilitatea şi în raport cu noua reglementare15. 

De altfel, şi în această formulare, norma de incriminare analizată este una simplă ce nu 
absoarbe în conţinutul său ca element constitutiv sau circumstanţial nicio altă faptă penală, aşa 
cum am afirmat şi cu alte prilejuri16. 

 
3.4. Relativ la înţelesul expresiei „persoană înarmată”, în literatura de specialitate este 

discutabilă chestiunea dacă arma propriu-zisă trebuie să fie vizibilă pentru victimă sau nu.  
Unii autori17 consideră că făptuitorul, în momentul comiterii faptei sau chiar şi al unei 

secvenţe din durata acesteia, trebuie să aibă asupra sa o armă propriu-zisă, vizibilă pentru 

                                                 
15 A se vedea ÎCCJ, SU, dec. nr. 37/2008, publicată în M. Of. nr. 177 din 23 martie 2009. În acelaşi sens, a se 

vedea I. Ifrim, op. cit., p. 203. Autorul susţine, între altele, că fapta examinată intră în concurs cu infracţiunea de 
vătămare corporală. În sens contrar, a se vedea: V. Dobrinoiu, N. Neagu, op. cit., p. 63-64. Autorii consideră că 
infracţiunea examinată este una complexă care absoarbe în mod natural infracţiunile menţionate, datorită gradului 
de pericol social al faptei prevăzute în art. 197 şi a valorii sociale căreia i se aduce atingere (dezvoltarea fizică, 
intelectuală sau morală a minorului, care, în opinia autorilor, include şi integritatea corporală, sănătatea, libertatea 
persoanei). Reţinerea concursului de infracţiuni ar însemna un bis in idem (o dublă sancţionare pentru aceeaşi faptă). 
În această opinie, fapta de rele tratamente aplicate minorului nu poate intra în concurs cu lipsirea de libertate în mod 
ilegal întrucât se exclud reciproc (părintele are un anumit drept asupra minorului), cu excepţia cazului în care 
lipsirea de libertate s-ar realiza prin răpire, când s-ar reţine numai fapta prevăzută în art. 205; V. Dobrinoiu, 
Relele tratamente aplicate minorului (Comentariu), în „Noul Cod penal comentat, vol. II, Partea specială”, de 
V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, I. Chiş, M. Gorunescu, C. Păun, M. Dobrinoiu, N. Neagu, M.C. Sinescu, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 64-65. 

16 A se vedea, în acest sens, C. Duvac, Relele tratamente aplicate minorului (Infracţiuni contra familiei), în 
„Drept penal. Partea specială”, vol. II, de Gh. Diaconescu, C. Duvac, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2007, p. 226. 

17 V. Roşca, în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială”, de V. Dongoroz, S. Kahane, 
I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, V. Roşca, vol. III, Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, 
p. 292. În acelaşi sens: Gh. Diaconescu, Tratat, p. 155. Profesorul pare să adere la această opinie atunci 
când afirmă că „Prezenţa armei asupra făptuitorului potenţează încrederea acestuia în reuşita acţiunii ilicite şi 
aplombul cu care va purta acţiunea, dar şi, totodată, anihilează capacitatea victimei de a se împotrivi”. Este clar că 
despre o anihilare a rezistenţei victimei nu poate fi vorba, după părerea noastră, decât dacă arma propriu-zisă este 
vizibilă pentru victimă. I. Pascu, M. Gorunescu, op. cit., p. 157. Din modul în care expun conţinutul acestui element 
circumstanţial de agravare autorii par să adere la această opinie. 
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victimă. Se apreciază că în acest caz este suficientă ameninţarea produsă asupra victimei 
prin simpla existenţă a armei purtată în mod vizibil de către făptuitor. 

Alţi autori18 sunt de părere, pe bună dreptate, că pentru incidenţa împrejurării agra-
vante examinate arma propriu-zisă nu trebuie să fie vizibilă pentru subiectul pasiv. 
Persoana care acţionează având asupra sa o armă manifestă o hotărâre mai fermă, o 
îndrăzneală mai mare ştiind că are posibilitatea să folosească oricând un asemenea mijloc 
de atac împotriva victimei. De aici şi pericolul sporit al faptei şi al făptuitorului. Acest 
pericol credem că subzistă nu numai atunci când pentru victimă este vizibilă existenţa 
armei, dar şi atunci când făptuitorul nu arată arma. Arma trebuie să existe în mod real 
asupra acestuia, în momentul comiterii faptei. 

Toţi autorii sunt însă de acord, explicit sau implicit, că în cazul armelor prin 
asimilare este necesar ca acestea să fie efectiv întrebuinţate de către făptuitor la realizarea 
infracţiunii contra subiectului pasiv. 

 
3.5. O altă controversă în această materie se referă la înţelesul sintagmei „săvârşirea 

faptei de două sau mai multe persoane împreună”19, element circumstanţial de agravare 
în cazul unor infracţiuni intenţionate din Partea specială a noului Cod penal [de exemplu: 
violul – art. 218 alin. (3) lit. f) C. pen.; agresiunea sexuală – art. 219 alin. (2) lit. f) C. pen.; 
dezertarea – art. 414 alin. (2) lit. a) C. pen.; constrângerea superiorului – art. 418 alin. (2) 
teza I C. pen.; agresiunea împotriva santinelei – art. 433 alin. (2) teza a II-a C. pen.] sau 
din unele legi speciale cu dispoziţii penale – incriminări şi pedepse – [de pildă: art. 274 
teza a II-a din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal20]. 

Într-o concepţie extensivă21, prin aceste expresii se consideră că legiuitorul a avut în 
vedere nu un anumit mod de contribuţie a mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii, 
                                                 

18 G. Antoniu, în Codul penal, comentat şi adnotat. Partea specială, vol. I, de T. Vasiliu, D. Pavel, 
G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 167. 
În acelaşi sens: I. Rusu, M.-I. Rusu-Bălan, Lipsirea de libertate în mod ilegal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2010, p. 100, 216.  

19 Acelaşi lucru este valabil şi în cazul expresiei „săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane 
împreună”, circumstanţă agravantă generală prevăzută în art. 77 lit. a) C. pen. 

20 Publicată în M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
21 V. Pătulea, notă la decizia Trib. jud. Prahova nr. 237/1981, în RRD nr. 9/1981, pp. 55-56. În acelaşi sens, a 

se vedea: C. Bulai, Drept penal. Partea generală, vol. III, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, Bucureşti, 1983, p. 225; 
I. Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1987, p. 106; I. Gheorghiu-
Brădet, Drept penal român. Partea specială, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 164; C. Bulai, Manual de 
drept penal. Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 378; I. Molnar, Circumstanţele agravante legale generale 
(Individualizarea răspunderii penale), în V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, I. Pascu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Lazăr, 
Drept penal. Partea generală, ed. a IV-a, revizuită şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea 
şi completarea Codului penal, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1997, p. 438; O. Predescu, Dreptul penal al 
afacerilor, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 2000, p. 118; C. Mitrache, Circumstanţele agravante (Instituţia 
pedepsei), în C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de 
licenţă, ed. a III-a, Ed. Trei, Bucureşti, 2006, p. 194; A. Filipaş, Furtul calificat (Infracţiuni contra 
patrimoniului), în C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, op. cit., pp. 355-356; I. Măgureanu, Drept penal. 
Partea specială, ed. a II-a, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, p. 134; C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de 
drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 404-405; C. Mitrache, Cr. Mitrache, 
Drept penal român. Partea generală, ed. a VI-a, revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 
p. 389; L. Lefterache, notă la dec. nr. 3666/2004 a ICCJ, S. pen., în G. Bodoroncea, I. Kuglay, L. Lefterache, 
I. Matei, I. Nedelcu, F. Vasile, Codul penal adnotat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 264; E. Derşidan, Codul 
penal, comentat şi adnotat, Ed. Proteus, Bucureşti, 2008, pp. 397-398. 
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ci simplul fapt că infracţiunea a fost comisă de cel puţin trei, respectiv doi făptuitori, 
indiferent dacă au acţionat concomitent sau nu. Astfel, agravanta ar fi incidentă dacă 
două persoane au fost la locul comiterii faptei, iar a treia a ţinut victima de vorbă la 
telefon în timp ce aceştia operau22. În această concepţie, „săvârşirea împreună” se iden-
tifică cu participaţia, circumstanţa agravantă, generală sau specială, analizată, considerându-se 
realizată ori de câte ori la comiterea faptei penale au contribuit, în orice mod sau calitate, cel 
puţin doi sau trei participanţi, după caz, iar accentul este pus şi pe prevederile normei 
interpretative „săvârşirea unei infracţiuni”.  

Într-o concepţie restrictivă23, s-a spus că această împrejurare se referă la săvârşirea faptei 
în coautorat, fiind indiferent dacă vreunul dintre autori este iresponsabil sau lucrează sub 
influenţa erorii ori a constrângerii, deoarece legea are în vedere cooperarea fizică, 
concomitentă şi efectivă a mai multor persoane la săvârşirea faptei, indiferent de atitudinea lor 
psihică.  

Fiind vorba de o circumstanţă reală, ea se va răsfrânge, în caz de participaţie complexă, şi 
asupra instigatorilor sau complicilor în măsura în care aceştia au cunoscut că fapta se va 
săvârşi sau că se săvârşeşte de cel puţin trei, respectiv doi autori împreună.  

Într-o altă opinie24, pe care o recomandăm, se consideră că cele două împrejurări 

                                                 
22 D. Pavel, Aspecte ale pluralităţii de infractori şi de infracţiuni în materie de furt, în JN nr. 2/1961, pp. 354-355. 

În acelaşi sens, a se vedea: M. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 
pp. 208-209; M. Basarab, Drept penal. Partea generală. Tratat, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pp. 112-113; 
M. Basarab, Circumstanţe agravante (Comentariu), în M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, op. cit., 
vol. I, p. 429. 

23 C. Bulai, În legătură cu furtul săvârşit de două sau mai multe persoane, în JN nr. 11/1965, pp. 86-88. În 
acelaşi sens, a se vedea: Idem, Circumstanţele agravante (Individualizarea pedepselor), în V. Dongoroz şi colab., 
op. cit., vol. II, pp. 161-162; N. Iliescu, Evadarea (Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei), în V. Dongoroz 
şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. IV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
1972, p. 261; Gh. Dărângă, D. Lucinescu, Evadarea (Comentariu), în T. Vasiliu (coord.), Codul penal român, 
comentat şi adnotat. Partea specială, vol. II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 142; Trib. jud. 
Hunedoara, dec. pen. nr. 802/198, în RRD nr. 10/1984, p. 77; A. Filipaş, Infracţiuni contra înfăptuirii 
justiţiei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1985, p. 173; I. Tănăsescu, G. Tănăsescu, C. Tănăsescu, Tratat 
de drept penal, Ed. Sitech, Craiova, 2000, p. 746; A. Filipaş, Drept penal. Partea specială, curs universitar 
predat între anii 2003-2006, ediţie realizată de asist. univ. R. Burduşel, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2008, p. 326; Al. Boroi, Circumstanţe agravante legale (Comentariu), în G. Antoniu (coord.), Noul Cod…, 
op. cit., vol. II, pp. 225-226. 

24 Plenul Trib. Suprem, dec. de îndr. nr. 13/1965, în CD 1965, p. 67, şi în JN nr. 9/1965, p. 121. În acelaşi 
sens, a se vedea: V. Dongoroz, Furtul calificat (Furtul), în V. Dongoroz şi colab., op. cit., vol. III, p. 476 – autorul 
este de părere că acest înţeles în care accentul se pune pe „prezenţa efectivă la comiterea faptei” este folosit 
în dispoziţia din art. 75 lit. a) şi din art. 209 lit. a) C. pen. anterior; G. Antoniu, V. Papadopol, M. Popovici, 
B. Ştefănescu, Îndrumările date de plenul Tribunalului Suprem şi noua legislaţie penală. Decizii de 
îndrumare din anii 1952-1968, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, pp. 106-108; D. Lucinescu, Circumstanţe 
agravante (Comentariu), în T. Vasiliu (coord.), op. cit., vol. I, p. 452; D. Lucinescu, Furtul calificat (Comentariu), 
în T. Vasiliu (coord.), op. cit., vol. I, pp. 268-269; O.A. Stoica, Drept penal. Partea specială, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 112; Trib. Mun. Bucureşti, dec. nr. 1368/1981, în R3, p. 123; Ş. Daneş, 
Consideraţii în legătură cu circumstanţele agravante legale şi judiciare, în RRD nr. 11/1984, p. 19; V. Suian, 
Lipsirea de libertate în mod ilegal (Infracţiuni contra libertăţii persoanei), în M. Basarab, L. Moldovan, V. Suian, 
Drept penal. Partea specială, vol. I, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Cluj-
Napoca, 1985, p. 117; M. Zolyneak, Drept penal. Partea generală, vol. III, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 
1993, p. 915; O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, 
Bucureşti, 1994, pp. 130, 228; Gh. Diaconescu, Infracţiunile…, op. cit., pp. 281, 387; I. Vasiu, Drept penal român. 
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agravante, generală şi specială, sunt incidente dacă participanţii au calitatea de coautori 
sau autor, instigator şi complice concomitent. În această concepţie, „săvârşire împreună” 
nu poate însemna decât o săvârşire în comun, o conlucrare conjugată, simultană – nu şi 
anterioară – la comiterea faptei prevăzute de legea penală. Numai conlucrarea conco-
mitentă a mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii, numai îmbinarea efectivă, con-
cordantă şi simultană a unor activităţi multiple este de natură a spori, în mod obiectiv, 
eficienţa acţiunii ilicite şi a anihila ori slăbi posibilităţile de apărare ale victimei25. 

 
3.6. În ceea ce priveşte natura juridică a infracţiunii de ucidere ori vătămare a 

nou-născutului săvârşită de mamă (fosta infracţiune de pruncucidere din reglementarea 
anterioară), alături de alţi autori26, considerăm că fapta prev. în art. 200 C. pen., în forma 
tip, reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de omor, întrucât constă într-o acţiune de 
ucidere (specifică infracţiunii de omor) comisă în anumite circumstanţe atenuante 
transformate prin voinţa legiuitorului în condiţii de incriminare ale acesteia (calitatea 
subiecţilor infracţiunii, starea în care se află autorul şi timpul comiterii faptei).  

                                                                                                                                      
Partea specială, vol. I, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997, p. 239; V. Paşca, Circumstanţe agravante 
(Individualizarea răspunderii penale), în V. Paşca, R. Mancaş, Drept penal. Parte generală, Ed. Universitas 
Timisiensis, Timişoara, 2002, p. 469; Ş. Daneş, V. Papadopol, Individualizarea judiciară a pedepselor, ed. a II-a, 
Ed. Juridică, Bucureşti, 2003, p. 195 şi urm.; T. Toader, Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2007, p. 138; I. Pascu, Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 417; V. Cioclei, Drept 
penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 155, 198; Gh. Ivan, 
Individualizarea pedepsei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 203; S. Bogdan, Drept penal. Partea specială, vol. I, 
ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, pp. 112, 148, 217; I. Pascu, Drept penal. Partea 
generală, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 395; I. Pascu, M. Gorunescu, Drept penal. Partea specială, 
ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 247; Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2009, p. 138; I. Ristea, Regimul circumstanţelor în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 
pp. 196-197; V. Păvăleanu, Drept penal special, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 73, 157; I. Rusu, M.I. 
Rusu, Lipsirea de libertate în mod ilegal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 102; C. Duvac, Drept penal. 
Partea specială, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, pp. 169, 218. 

25 C. Duvac, Săvârşirea unei infracţiuni (Comentarii), în G. Antoniu (coord.), Explicaţii preliminare ale 
noului Cod penal, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 509. 

26 În acest sens, a se vedea: R.M. Stănoiu, Pruncuciderea (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi 
sănătăţii), în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială”, de V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, 
I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, V. Roşca, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1971, pp. 202-203; 
G. Antoniu, Pruncuciderea (Comentariu), în „Codul penal comentat şi adnotat”, vol. I, de T. Vasiliu, D. Pavel, 
G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, 
p. 101; O.A. Stoica, Drept penal, partea specială, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, pp. 76-77; 
O. Loghin, Pruncuciderea (Infracţiuni contra vieţii), în „Drept penal român. Partea specială”, de O. Loghin, 
A. Filipaş, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 43; G. Antoniu, Complicele (Comentariul 1), în 
„Practica judiciară penală. Partea generală”, vol. I (art. 1-51 Codul penal), de G. Antoniu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, 
A. Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, C. Filişanu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988, p. 105; O. Loghin, 
Pruncuciderea (Infracţiuni contra vieţii), în „Drept penal român. Partea specială”, de O. Loghin, A. Filipaş, Casa de 
Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992, p. 44; Al. Boroi, Infracţiuni contra vieţii, Ed. Naţional, Bucureşti, 
1996, p. 153; V. Dobrinoiu, Pruncuciderea (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), în „Drept 
penal. Partea specială”, de Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Pascu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Lazăr, Ed. Europa Nova, 
Bucureşti, 1997, p. 112; M.C. Merloiu, Infracţiunea de pruncucidere, în „Revista de drept penal” nr. 4/1999, p. 106; 
Gh. Mateuţ, O caracterizare a pruncuciderii în lumina teoriei şi practicii penale, în „Dreptul” nr. 8/2000, p. 101; 
Idem, Pruncuciderea (Comentariu), în „Codul penal comentat, vol. II, Partea specială”, de M. Basarab, V. Paşca, 
Gh. Mateuţ, T. Medeanu, C. Butiuc, M. Bădilă, R. Bodea, P. Dungan, V. Mirişan, R. Mancaş, C. Miheş, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp. 122-123; I. Pascu, M. Gorunescu, Drept penal. Partea specială, ed. a II-a, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 114.  
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Într-o altă părere27, rămasă izolată şi emisă sub influenţa unei anumite poziţii 
teoretice28 exprimată cu ocazia comentării art. 465 C. pen. (1937), s-a afirmat că această 
faptă penală este o infracţiune proprie şi cu existenţă independentă (autonomă), distinctă 
de omor. 

 
3.7. În legătură cu încadrarea juridică a faptei comisă şi cu participanţii la 

comiterea infracţiunii de ucidere ori vătămare a nou-născutului săvârşită de mamă s-au 
conturat două linii de gândire, fundamental opuse. 

Într-o primă opinie s-a considerat, pe drept cuvânt, că persoanele care determină sau ajută 
mama aflată în stare de tulburare pricinuită de procesul naşterii să ucidă copilul nou-născut 
săvârşesc şi răspund, după caz, pentru infracţiunea de omor29 sau de omor calificat30 (în raport 
cu vechea reglementare), chiar dacă au cunoscut starea specială în care se află aceasta. 
Deosebirea de tratament juridic este datorată faptului că această infracţiune in persona 
propria fi săvârşită doar de mama noului născut, marcată de o tulburare, iar aceste circum-
stanţe personale, aidoma tuturor circumstanţelor de această natură, nu se răsfrâng – potrivit 
prevederilor art. 50 alin. (1) C. pen. – şi asupra participanţilor. 

Această opinie justă a fost confirmată şi de plenul instanţei supreme, care, printr-o 
decizie de îndrumare, a statuat că activităţile complicelui ori instigatorului la suprimarea 
vieţii copilului nou-născut, imediat după naştere, de către mama care s-a aflat într-o stare de 
tulburare, se consideră complicitate ori instigare la infracţiunea de omor calificat – art. 175 
lit. d) sau, după caz, şi a lit. a) ori c) din acelaşi articol al vechiului Cod –, iar nu la fosta 

                                                 
27 A se vedea L. Pavlosin, Unele probleme ale participaţiei penale în practica Tribunalului Suprem, în 

„Legalitatea populară” nr. 3/1961, p. 55. În acelaşi sens, a se vedea: N. Rodeanu, Complicitatea – formă secundară 
a participaţiei penale, în „Legalitatea populară” nr. 9/1960, p. 29; I. Dobrinescu, Infracţiunea de pruncucidere, în 
„Revista română de drept” nr. 11/1971, p. 41; Idem, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1987, p. 114. 

28 A se vedea V. Dongoroz (Comentare), în Codul penal adnotat, partea specială, vol. III, de C. Rătescu, 
H. Asnavorian, I. Ionescu-Dolj, T. Pop, I.Gr. Perieţeanu, M.I. Papadopolu, V. Dongoroz, N. Pavelescu, Ed. Librăriei 
Socec & Co. SA, Bucureşti, 1937, p. 76. Cu acest prilej, profesorul afirma că pruncuciderea reprezintă un tip aparte de 
omucidere (o varietate de specie) cu denumire (nomen iuris) proprie, astfel că situaţia victimei şi a infractorului 
constituie elemente esenţiale ale acestei infracţiuni, iar nu circumstanţe atenuante ale omorului din art. 463. 

29 A se vedea L. Biro, Unele observaţii cu privire la modul de comunicare a circumstanţelor de la autor la 
participant în lumina art. 122 C. pen., în „Justiţia nouă” nr. 1/1959, pp. 74-79. În acelaşi sens, a se vedea: L. Biro, 
M. Basarab, Curs de drept penal al R.P.R. Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 231; 
R.M. Stănoiu, Pruncuciderea (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), cit. supra, p. 204; O.A. 
Stoica, op. cit., p. 78. 

30 A se vedea: O. Loghin, Sancţionarea participaţilor în cazul pruncuciderii, în „Revista română de drept” 
nr. 1/1973, p. 94; Idem, Drept penal, partea specială, vol. I, Iaşi, 1975, pp. 146-147. În acelaşi sens, a se vedea: 
G. Antoniu, Pruncuciderea (Comentariu), cit. supra, p. 102; I. Gheorghiu-Brădet, Drept penal român. Partea 
specială, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 85; Al. Boroi, op. cit., pp. 160-161; Gh. Diaconescu, 
Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 183; I. Vasiu, Drept penal. Parte 
specială, vol. I, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997, p. 122; Gh. Mateuţ, Drept penal special, sinteză de teorie şi 
practică judiciară, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 142; T. Toader, Drept penal, partea specială, ed. a 
II-a revizuită şi actualizată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 49; V. Cioclei, Drept penal. Partea specială. 
Infracţiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 67; M. Dunea, Consideraţii privind 
problematica juridică şi medico-legală a pruncuciderii, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi, tomul LIII, Ştiinţe Juridice, 2007, p. 208; Gh. Mateuţ, Pruncuciderea (Comentariu), cit. supra, p. 125. 
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infracţiune de pruncucidere, deoarece circumstanţa de care beneficiază mama, având 
caracter personal, nu se extinde asupra participanţilor31. 

În cealaltă opinie s-a susţinut că soluţia propusă – aceea a încadrării juridice distincte 
a faptei participanţilor de aceea a autoarei infracţiunii examinate – este de neacceptat 
pentru că este în total dezacord cu principiul unităţii de infracţiune, precum şi cu depen-
denţa formelor de participaţie la infracţiunea pe lângă care există şi de care sunt legate32.  

În această viziune, circumstanţele privind calitatea de mamă şi starea de tulburare 
psihică a acesteia devin relevante ca element constitutiv, se obiectivizează şi se reper-
cutează asupra gravităţii şi calificării faptei în întregul său ca infracţiune de pruncucidere 
şi, în consecinţă, ele se răsfrâng şi asupra participanţilor (instigatori, complici), în măsura 
în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. S-a mai spus, în acest sens, că nu se 
poate admite coexistenţa în cuprinsul aceleiaşi unităţi a mai multor conţinuturi de infrac-
ţiuni şi că, în consecinţă, toţi participanţii trebuie să răspundă pentru pruncucidere. 

                                                 
31 A se vedea Plenul Trib. Suprem, dec. de îndr. nr. 2/1976, în: „Revista română de drept” nr. 5/1976, p. 44; 

Culegere de decizii 1976, p. 333. În acelaşi sens, a se vedea: Trib. Mun. Bucureşti, S. a II-a pen., dec. nr. 325/1983, 
în „Revista română de drept” nr. 5/1984, p. 60; G. Antoniu, Complicele (Comentariul 1), cit. supra, p. 105; 
O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 81. 

32 A se vedea V. Papadopol, Unele observaţii cu privire la sancţionarea tăinuitorilor şi favorizatorilor, în 
„Legalitatea populară” nr. 5/1957, p. 549. În acelaşi sens, a se vedea: L. Pavlosin, op. cit., p. 36; N. Rodeanu, op. 
cit., p. 29; I. Dobrinescu, Infracţiunea de pruncucidere, cit. supra, p. 41; V. Papadopol, notă, în „Revista română de 
drept” nr. 2/1977, p. 45; C. Barbu, Ocrotirea persoanei în dreptul penal al R. S. România, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 1977, p. 65; I. Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, cit. supra, p. 125; Trib. Suprem, S. pen., dec. 
nr. 130/1987, în Culegere de decizii 1987, p. 260; Gh. Mateuţ, O caracterizare a pruncuciderii în lumina teoriei şi 
practicii penale, în „Dreptul” nr. 8/2000, p. 107; H. Diaconescu, Drept penal. Partea specială, vol. I, ed. a II-a, Ed. 
All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 100-101.  
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Rezumat:  
Fiind strâns legată de crima organizată şi de fenomenele de mare amploare ale 

criminalităţii economico-financiare, corupţia este una dintre principalele infracţiuni care a 
concurat la aducerea unor prejudicii extrem de grave economiei din România şi societăţii 
româneşti în ansamblul său, în perioada ultimilor 25 de ani. Practic, corupţia endemică, 
adânc înrădăcinată în toate structurile şi instituţiile statului român, a condus în mod 
inevitabil la împiedicarea dezvoltării armonioase şi durabile a economiei din România, a 
subminat democraţia şi a consolidat birocraţia, dăunând grav imperativelor înfăptuirii 
justiţiei sociale şi unui adevărat stat de drept. Ca urmare, nivelul şi gradul de intensitate al 
corupţiei a fost de natură să submineze continuu încrederea cetăţenilor şi a instituţiilor 
europene în instituţiile şi procesele democratice din România. În acest context, prezentul 
articol reprezintă o cercetare ştiinţifică prin care dorim să analizăm unele aspecte 
importante legate de lupta anticorupţie şi impacturile acesteia, în contextul implementării 
şi aplicării Strategiei Naţionale Anticorupţie şi a intensificării activităţii justiţiei în acest 
domeniu, să identificăm principalele probleme şi cauze ale corupţiei manifestate în ultima 
perioadă, precum şi să evidenţiem unele măsuri necesare şi posibile pentru ţinerea sub 
control în viitor a corupţiei. Constatările şi rezultatele acestei analize apreciem că ar putea 
fi utile tuturor instituţiilor din România şi în mod deosebit instituţiilor de aplicare a legii, 
mediului universitar şi practicienilor, precum şi tuturor acelora care doresc să îşi perfec-
ţioneze cunoştinţele şi să acţioneze eficace şi eficient în prevenirea şi combaterea acestui 
fenomen. 

 
Cuvinte-cheie: corupţie; tendinţe, evoluţie, mecanisme şi cauze corupţie; Strategia 

Naţională Anticorupţie; impacturi 
 
1. Introducere 
Corupţia [1], constând în folosirea abuzivă a puterii publice în scopul satisfacerii 

unor interese personale sau de grup1, este recunoscută ca reprezentând una dintre cele mai 

                                                 
1 Ca act antisocial, corupţia este frecvent întâlnită în societatea românească (este un fenomen generalizat la 

toate structurile şi nivelurile societăţii) şi este deosebit de gravă, deoarece, în special în zona economică, favorizează 
interesele unor particulari şi afectează interesele colective, prin însuşirea, deturnarea şi folosirea resurselor publice în 
interes personal, prin ocuparea unor funcţii publice pe baza relaţiilor preferenţiale, prin încheierea unor tranzacţii cu 
eludarea normelor legale şi a celor morale etc. Astfel, în România, corupţia este folosită, în sens larg, ca o strategie 
de rezolvare a problemelor şi ca o metodă de realizare pe plan profesional şi financiar. A se vedea, în acest sens şi: 
N. Lupulescu, Unele consideraţii privind corupţia, în Revista Română de Criminalistică, nr. 2, aprilie 2015, p. 1930. 
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serioase ameninţări la adresa statului de drept în cadrul societăţii contemporane, aceasta 
fiind aceea care subminează instituţiile şi valorile democraţiei.  

Mai mult, este recunoscut şi faptul că există o importantă conexiune între corupţie şi 
celelalte forme ale criminalităţii, în special cu criminalitatea organizată, împreună toate 
acestea având o incontestabilă dezvoltare cu un pronunţat caracter transnaţional. În aceste 
circumstanţe, au venit şi vin în continuare multe reacţii din partea societăţii civile, ceea ce 
forţează guvernele să ia o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea eficientă a 
acestui fenomen.  

Analizele privind fenomenul corupţiei din România2 pun în evidenţă faptul că printre 
principalele cauze care au dus şi duc la manifestarea unor forme multiple şi specifice ale 
acestui fenomen, sunt recunoscute ca fiind: cauzele de natură politică, economică şi 
socială, care au condus la degradarea şi menţinerea unui nivel de trai scăzut al majorităţii 
cetăţenilor, concomitent cu îmbogăţirea rapidă, nemăsurată şi, de cele mai multe ori, 
nejustificată, a unui număr limitat de persoane, în special a celor care au avut acces la 
înalte funcţii publice; cauzele legate de instabilitatea cadrului normativ, în aplicarea 
legilor, precum şi o mare lipsă de fermitate din partea instituţiilor judiciare ale statului 
[2]; cauzele legate de lacunele sau permeabilitatea legislaţiei şi a sancţiunilor prevăzute 
pentru actele de corupţie; cauzele legate de slăbirea autorităţii statului datorită ineficienţei 
instituţiilor acestuia; cauzele legate de comportamente, mentalităţi şi deficienţe în 
educaţia indivizilor situaţi la polul activ sau pasiv al corupţiei; cauzele legate de lipsa 
unor autentice valori sociale şi de alterarea respectării principiilor morale în societate; 
cauzele legate de mentalitatea de îmbogăţire rapidă şi fără scrupule a „băieţilor deştepţi” 
care au făcut şi fac încă parte din elita politică şi economică din România etc.  

Ca principale forme de manifestare a faptelor de corupţie în România, sunt 
identificate următoarele: - fapte de corupţie comise de oamenii politici şi de stat, şi, ceea 
ce este mai grav, chiar la cel mai înalt nivel; - fapte de corupţie comise de persoane din 
sfera instituţiilor statului şi a administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv de 
funcţionari cu atribuţii de control; - fapte de corupţie comise de reprezentanţi ai poliţiei, 
precum şi de persoane din sfera şi în înfăptuirea justiţiei; - fapte de corupţie comise de 
persoane aflate în funcţii de conducere la diverse societăţi comerciale; - fapte de corupţie 
comise de persoane care îşi desfăşoară activitatea în diverse organizaţii sau asociaţii; - fapte 
de corupţie în legătură cu infracţiunile comise de „gulerele albe”; - fapte de corupţie izolate şi 
fapte de corupţie endemică cu caracter continuu; - fapte de corupţie activă şi fapte de 
corupţie pasivă etc. 

Tipologia de manifestare a faptelor de corupţie din România este extrem de diversă, 
acestea fiind: - sub forma unor unor comportamente tolerate (bacşişul, şpaga, ciubucul, 
peşcheşul, oferirea de mici cadouri etc.); - sub forma unor manifestări care sunt blamate 
                                                 

2 Corupţia în România este estimată a fi între 8 şi 11 miliarde de dolari, însemnând o medie pe an de 7% din 
PIB. Nu exisă niciun minister care are 5% din PIB. Motiv pentru care, deocamdată, cel mai mare „minister” din 
România este considerat a fi corupţia. Comisia Europeană a estimat în 2011 că fenomenul corupţiei costă economia 
Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an, echivalentul a 1,1% din PIB-ul UE. La nivel 
mondial, corupţia însuma în anul 2011 estimativ 3.500 miliarde de dolari. Pentru a fi mai relevanţi, menţionăm 
faptul că, comparativ cu această sumă, PIB-ul Germaniei a fost de 3.600 miliarde de dolari în acelaşi an. Unele 
dintre aceste aspecte au fost prezentate la a patra ediţie a Summit-ului „Integritate pentru prosperitate”, desfăşurat la 
Zalău pe 7 octombrie 2015. A se vedea în acest sens şi: http://www.transparency.org.ro/stiri/ 
evenimente/2015/7octombrie/index.html. 
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de societate (nepotism, clientelism, favoritism etc., care sunt de natură a dăuna grav unei 
societăţi care se doreşte a fi sănătoasă); - sub forma unor fapte de corupţie care sunt 
incriminate în legislaţia penală a statelor (luarea de mită, traficul de influenţă, spălarea 
banilor, frauda financiară şi fiscală, deturnarea de fonduri, extorcarea de fonduri, con-
flictul de interese etc.). De asemenea, ca tipologie de manifestare corupţia poate fi: - corupţie 
sporadică şi corupţie sistemică; - marea corupţie şi mica corupţie; - corupţie controlată şi 
corupţie necontrolată; - corupţie politică şi corupţie birocratică etc. 

În România, însă, lucrurile au ajuns atât de departe, astfel încât multe dintre 
persoanele cu notorietate şi prestigiu politic, economic şi social, au adăugat la cv-ul lor, 
de cele mai multe ori „impresionant”, şi importante elemente de corupţie şi abuz de 
funcţie/putere, ceea ce a şi făcut ca acest fenomen criminal deosebit de grav să capete un 
status generalizat şi endemic. Ceea ce este evident, este că acest status nu este şi nu poate 
fi confortabil pentru România şi pentru cetăţenii săi oneşti, astfel că foarte importantă este 
lupta împotriva corupţiei şi efectele durabile şi ireversibile pe care trebuie să le producă 
aceasta, pe termen lung. Ca urmare, în lupta anticorupţie trebuie pornit de la premisa că 
niciodată corupţia nu poate fi eliminată, astfel că principalul obiectiv ar putea fi aducerea 
ei, în mod ireversibil, la un nivel acceptabil de suportabilitate, nivel care ar trebui să fie 
cuantificat şi comparabil cu cel din alte state membre ale UE. 

Ca urmare, în continuare, vom analiza eficacitatea luptei anticorupţie din România, 
precum şi efectele şi impacturile acesteia, prin prisma Raportului MCV pe anul 2014 şi a 
modului de implementare şi aplicare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 
2012-2015, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia publicului larg. 

 
2. Aspecte importante cuprinse în Raportul MCV pe anul 2014 
Mecanismul de cooperare şi verificare (MCV), constituind excepţia, şi nu regula, a 

fost instituit încă din momentul aderării României la Uniunea Europeană, în anul 2007. 
Prin instituirea şi acceptarea acestui mecanism, s-a avut în vedere necesitatea depunerii de 
eforturi suplimentare în domenii-cheie, pentru a remedia deficienţele existente în materie 
de reformă a sistemului judiciar şi de combatere a corupţiei din România. De atunci, 
rapoartele MCV au analizat anual progresele realizate de România şi, constatând diferite 
aspecte pozitive şi negative, au încercat să orienteze de fiecare dată eforturile autorităţilor 
române către unele obiective precise prin intermediul unor recomandări specifice. Cu toate 
acestea, după şapte ani de la aderarea la Uniunea Europeană, deşi este stipulat prin Tratatul de 
aderare, România încă nu a adoptat moneda unică şi nu a fost acceptată în spaţiul 
Schengen, parte din cauze fiind reflectate în Rapoartele MCV, situaţie în care pentru a 
evalua evoluţia şi perspectivele României din acest punct de vedere este necesar să 
pornim de la analiza ultimului Raport MCV. 

Raportul privind MCV pe 2014 [3], publicat pe 28 ianuarie 2015, luând în consi-
derare mai multe aspecte pozitive şi negative, a constatat progrese importante în câteva 
domenii şi a evidenţiat rezultatele obţinute de unele instituţii-cheie din România în lupta 
împotriva corupţiei, calificându-le drept „un pas important în sensul asigurării dura-
bilităţii reformelor în domeniu”. Astfel, după şapte-opt ani de zile de la aderare, putem 
observa că reformele din România încă nu sunt durabile, iar ceea ce s-a realizat până 
acum reprezintă doar nişte progrese şi un pas important în asigurarea durabilităţii lor, dar 
încă nu se poate afirma cu certitudine că sunt şi durabile, şi mai ales ireversibile. Pentru a 
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„deschide”, încă odată, ochii şi mintea autorităţilor şi liderilor din România, dacă mai era 
necesar, acelaşi Raport menţionează şi faptul că „numai menţinerea pe termen lung a unor 
rezultate pozitive constituie una dintre principalele modalităţi prin care se poate demon-
stra durabilitatea şi ireversibilitatea reformelor şi progreselor în direcţia atingerii obiec-
tivelor MCV”, aceasta reprezentând şi o condiţie-cheie care, odată îndeplinită, ar putea 
sugera faptul că un mecanism precum MCV nu ar mai fi necesar în România. Principala 
sugestie făcută în Raportul MCV, prin care România poate demonstra durabilitatea şi 
ireversibilitatea reformelor şi progreselor în lupta împotriva corupţiei, o reprezintă crearea 
unor instituţii solide şi durabile. Asemenea instituţii, în viziunea noastră, pot fi con-
siderate numai acele instituţii care sunt în măsură să asigure prevenirea durabilă a 
corupţiei interne, prin consolidarea aspectelor pozitive puse în evidenţă prin Raportul 
MCV, precum şi eliminarea sistematică şi consecventă a aspectelor negative, aspecte pe 
care le prezentăm succint în continuare. 

 
Principalele aspecte pozitive scoase în evidenţă prin Raportul MCV pe anul 2014, 

sunt următoarele: - consolidarea consensului în cadrul societăţii româneşti, cu privire la 
faptul că reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei constituie probleme 
importante pentru România [4]; - susţinerea clară pentru implicarea UE în soluţionarea 
problemelor legate de corupţie şi pentru continuarea acţiunilor UE, până în momentul în 
care România va ajunge la un nivel comparabil cu cel din alte state membre; - trecerea la 
noul Cod penal şi la noul Cod de procedură penală a fost o reuşită, principalele instituţii 
conlucrând în mod eficace în acest context, magistraţii români dovedind că se pot adapta 
la acestea fără să îşi întrerupă activitatea; - aprobarea prin hotărâre de Guvern a Strategiei 
de dezvoltare a sistemului judiciar în perioada 2015-2020, în vederea unei mai mari 
eficientizări şi responsabilizări a sistemului judiciar şi a asigurării unei calităţi mai bune a 
acestuia; - majorarea fondurilor financiare în vederea facilitării reformei sistemului judiciar, 
ceea ce a asigurat finanţarea de noi posturi în cadrul instanţelor şi parchetelor, inclusiv de 
noi posturi de funcţionari auxiliari; - confirmarea în anul 2014 a tendinţelor de a se obţine 
rezultate mai bune în ceea ce priveşte combaterea eficace a cazurilor de corupţie la nivel 
înalt, atât la nivelul urmăririi penale realizate de DNA, cât şi în etapa judecării cauzei de 
către ICCJ; - consolidarea activităţii DNA în 2014, prin cercetarea unui spectru larg de 
cazuri de corupţie la nivel înalt, de la toate nivelurile funcţiei publice şi implicând persoane 
publice din diferite partide politice, făcând obiectul investigaţiilor şi fiind trimişi în jude-
cată, după caz, foşti şi actuali miniştri, parlamentari, primari, judecători şi procurori cu 
funcţii de conducere importante, precum şi personalităţi influente din lumea afacerilor; 
- implementarea şi aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 a constituit 
un cadru de lucru important pentru administraţia publică, instituţiile incluse în strategia 
anticorupţie angajându-se să respecte un set de treisprezece măsuri preventive, obligatorii 
din punct de vedere juridic, şi să facă obiectul unei evaluări inter pares. 

 
Principalele aspecte negative scoase în evidenţă prin Raportul MCV pe anul 2014, 

care în opinia noastră reprezintă şi cauze profunde ale ineficacităţii în timp a luptei 
anticorupţie din România, sunt următoarele: 

- continuarea atacurilor politice la adresa elementelor fundamentale ale reformei, ceea ce 
indică faptul că nu există încă un consens în ceea ce priveşte urmărirea obiectivelor MCV; 
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- menţinerea riscului de interferenţă politică în numirile în posturi importante, ceea 
ce constituie încă unul dintre principalele motive de îngrijorare cu privire la independenţa 
sistemului judiciar; 

- continuarea lansării în presă de atacuri pe motive politice, la adresa judecătorilor şi 
procurorilor; 

- neincluderea în Codul de conduită al parlamentarilor a unor dispoziţii clare, în ceea 
ce priveşte respectarea independenţei sistemului judiciar şi, în special, a respectării hotă-
rârilor judecătoreşti de către parlamentari în cadrul procesului parlamentar; 

- neaplicarea imediată de către Parlament a deciziilor Curţii Constituţionale, refe-
ritoare la acte legislative sau la drepturile şi obligaţiile parlamentarilor; 

- nerespectarea hotărârilor instanţelor de judecată, de către autorităţile publice, 
autorităţi care ar trebui în principiu să dea un exemplu în acest sens; 

- existenţa unui volum mare de muncă în cadrul sistemului judiciar, ceea ce are un 
impact negativ asupra calităţii hotărârilor judecătoreşti şi a accesibilităţii sistemului judi-
ciar pentru cetăţeni; 

- nestabilirea răspunderii clare a magistraţilor în cazul unor abateri de la practicile 
consacrate sau de la jurisprudenţă, având în vedere că independenţa sistemului judiciar nu 
poate constitui o scuză pentru o practică neuniformă; 

- menţinerea unui nivel scăzut de înţelegere de către populaţie a normelor în materie 
de incompatibilitate şi a rolului acestor norme ca mijloc de prevenire a conflictelor de 
interese, fapt ilustrat de numărul mare de funcţionari aleşi care sunt declaraţi incom-
patibili; 

- generarea de numeroase controverse legate de numirea unor candidaţi pentru 
Consiliul Naţional de Integritate, candidaţi care erau investigaţi de ANI, ceea ce a aruncat 
o umbră de îndoială asupra seriozităţii angajamentului autorităţilor de a sprijini instituţiile 
cu responsabilităţi în materie de integritate şi a sugerat faptul că obiectivul asigurării 
integrităţii nu este bine înţeles; 

- menţinerea ca problematică a stabilităţii cadrului juridic în materie de integritate, ca 
urmare a tentativelor care au existat în Parlament de a se modifica elemente ale cadrului 
juridic, fără a fi evaluate în prealabil implicaţiile în ceea ce priveşte situaţiile de incom-
patibilitate sau riscurile de corupţie şi fără o consultare cu ANI pe acest subiect; 

- aplicarea inegală, în continuare, de către Parlament a deciziilor ANI confirmate în 
instanţă, în ciuda speranţei că reformele vor spori gradul de aplicare automată a acestora; 

- menţinerea corupţiei ca problemă majoră, fapt confirmat şi de tendinţa rezultatelor 
mai bune în ceea ce priveşte combaterea cazurilor de corupţie la nivel înalt; 

- lipsa unor rezultate concrete pozitive, în cea mai mare parte a anului 2014, în cazul 
încercărilor DNA de a convinge Parlamentul să ridice imunitatea unor parlamentari, 
pentru a permite iniţierea de anchete şi aplicarea măsurilor de detenţie preventivă; 

- obţinerea unor răspunsuri din partea Parlamentului la solicitările DNA, care par a fi 
arbitrare şi lipsite de criterii obiective; 

- nestabilirea unor norme clare prin care să se aplice recomandarea MCV, încă din 
2013, de a asigura aplicarea rapidă a Constituţiei, în ceea ce priveşte suspendarea miniş-
trilor în cazul începerii urmăririi penale împotriva acestora şi suspendarea parlamentarilor 
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în cazul pronunţării unor hotărâri negative în materie de integritate sau a unor hotărâri 
definitive pentru acte de corupţie cu privire la aceştia; 

- rămânerea în funcţie a unor miniştri şi parlamentari după punerea în mişcare a 
acţiunii penale, ori după pronunţarea unor hotărâri definitive împotriva lor, pentru infrac-
ţiuni de corupţie, aspect care ridică semne de întrebare la un nivel mai general cu privire 
la atitudinea clasei politice din România faţă de corupţie; 

- creşterea numărului cazurilor de corupţie în rândul magistraţilor, aceasta fiind o 
formă extrem de corozivă de corupţie; 

- dificultatea identificării, în ultimii ani, a unor rezultate concludente în ceea ce 
priveşte combaterea cazurilor de corupţie la nivelul societăţii în general; 

- scăderea numărului hotărârilor judecătoreşti în cazurile de corupţie în 2014;  
- menţinerea ridicată a procentului de persoane condamnate a căror pedeapsă este 

suspendată (80%); 
- blocarea, cel puţin în aparenţă, a planurilor de extindere a competenţelor Direcţiei 

Generale Anticorupţie (DGA) cu privire la includerea şi a altor ministere în activitatea 
acesteia de combatere a corupţiei; 

- desfăşurarea unor iniţiative fragmentate de combatere a corupţiei la toate nivelurile, 
iniţiative care nu sunt încă suficient de puternice pentru a deveni practică obişnuită în 
administraţiile publice, care, la rândul lor, se confruntă şi cu resurse limitate; 

- grevarea continuă a procedurilor de achiziţii publice, în special la nivel local, de 
acte de corupţie şi de conflicte de interese, ceea ce a avut şi are în continuare consecinţe 
negative asupra absorbţiei fondurilor UE. 

Din analiza aprofundată şi cu responsabilitatea care trebuie să ne caracterizeze, a 
aspectelor pozitive şi negative menţionate mai sus, completată cu datele şi informaţiile 
ştiinţifice şi cu cele neştiinţifice cu care suntem bombardaţi permanent, inclusiv de mass-
media, o primă concluzie pe care o desprindem nu poate fi decât aceea că acestea sunt 
adevărate, atât în ceea ce priveşte aspectele negative menţionate, care în timp au fost şi mai 
numeroase şi au însoţit marea majoritate a reformelor din România post-revoluţionară, cât 
şi în ceea ce priveşte aspectele pozitive, a căror tendinţă de manifestare, deşi a întâmpinat 
extrem de multe obstacole, a fost mai evidentă totuşi în ultimii doi sau trei ani. 

Raportul MCV pe anul 2014 scoate în evidenţă ca aspect pozitiv în lupta anticorupţie 
din România un fapt important, care, din punctul nostru de vedere, ar putea şi ar trebui să 
dea adevărata măsură a valorii acestei lupte, respectiv implementarea şi aplicarea Stra-
tegiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015, despre care menţionează că a constituit un 
cadru de lucru important pentru administraţia publică, instituţiile incluse în strategia 
anticorupţie angajându-se să respecte un set de treisprezece măsuri preventive, obli-
gatorii din punct de vedere juridic. În acest context, pentru a analiza şi evalua, pe cât 
posibil, impacturile strategiei şi pentru a anticipa viitoarele tendinţe ale manifestărilor 
corupţiei din România, este util să analizăm mai întâi în ce măsură obţinerea unor 
rezultate superioare anilor anteriori, dacă sunt asemenea rezultate, reprezintă efect al 
monitorizării şi ţinerii sub control a corupţiei pe baza Strategiei Naţionale Anticorupţie, 
după toate regulile UE. 
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3. Aspecte importante privind implementarea şi aplicarea Strategiei Naţionale 
Anticorupţie în România 

 
3.1. Aspecte privind conţinutul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) pe perioada 2012-2015 [5], este succesivă 

strategiilor anticorupţie din perioadele 2001-20043, 2005-2007 şi 2008-20104, şi se con-
stituie într-un document de viziune strategică pe termen mediu, care are ca scop principal 
reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei, prin aplicarea riguroasă a cadrului 
normativ şi instituţional, în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. Pentru 
realizarea acestui scop, SNA şi-a propus să promoveze bunele practici anticorupţie, 
printre acestea aflându-se metodologia de evaluare a riscurilor instituţionale de corupţie 
şi implementarea planurilor sectoriale anticorupţie. 

Fiind aproape la final de aplicare, trebuie să menţionăm şi să avem în vedere în acest 
studiu, că Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 a fost construită pe premisa asu-
mării de către toate instituţiile şi autorităţile publice a patru valori fundamentale, respec-
tiv: voinţă politică5, integritate6, prioritatea interesului public7 şi transparenţa8. De ase-
menea, pentru fiecare măsură cuprinsă în această strategie s-a avut în vedere respectarea a 
nouă principii, considerate esenţiale pentru realizarea unei administraţii publice moderne 
şi eficiente, acestea fiind: 1. principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată 
supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia, cu respectarea drepturilor 
omului şi a separaţiei puterilor în stat; 2. principiul responsabilităţii, potrivit căruia 
autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru 
modul de implementare şi eficienţa strategiilor de acţiune convenite; 3. principiul 
evaluării şi gestionării riscurilor de corupţie, ca parte integrantă din procesul managerial 

                                                 
3 Prima Strategie Anticorupţie din România a fost pentru perioada 2001-2004, având în vedere că în cursul 

procesului de aderare la UE, corupţia a fost citată adesea drept principala provocare pentru Guvernul român, 
provocare care se menţine în continuare şi după aderare, deşi România este monitorizată prin Mecanismul de 
Cooperare şi Verificare (MCV). 

4 La baza elaborării SNA 2012-2015 au stat şi constatările şi recomandările formulate în Raportul de evaluare 
privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-2007 şi a Strategiei Naţionale Anticorupţie privind 
Sectoarele Vulnerabile şi Administraţia Publică Locală pe perioada 2008-2010 în România. A se vedea în acest sens 
şi: http://www.undp.ro/libraries/projects/DG_Section/Raport_de_evaluare_privind_implementarea_ Strategiei_ 
Nationale_Anticoruptie_2005-
2007_si_a_Strategiei_privind_Combaterea_Coruptiei_din_Sectoarele_Vulnerabile_si_Administratia_Publica_Loca
la_2008-2010.pdf. 

5 Conform acestei valori fundamentale, toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească 
şi cea legislativă înţeleg importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi conlucrează pentru aducerea la îndeplinire a 
măsurilor prevăzute de Strategia naţională anticorupţie. 

6 În sensul că reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara orice interese 
personale, care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu. Totodată, aceştia sunt 
obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi. 

7 Valoare conform căreia, reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul 
public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de 
îndatoririle publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor 
sau persoane apropiate. 

8 În baza acestei valori fundamentale, reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice asigură accesul 
neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea membrilor societăţii 
civile în cadrul acestui proces. 
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desfăşurat de către fiecare organizaţie; 4. principiul proporţionalităţii în elaborarea şi 
punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie, conform căruia instituţiile publice 
trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină proceduri puternice, care să fie 
proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale şi dimensionate în funcţie de 
resursele şi complexitatea organizaţiei; 5. principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de 
angajament, conform căruia politicile „anti-mită” sunt eficiente numai dacă există un 
mesaj clar dat de administraţie, de la nivelul cel mai înalt, că mita nu este tolerată. În acest 
sens, nivelul superior al conducerii pe fiecare palier de administraţie trebuie să iniţieze, să 
supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici 
de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este contrară valorilor fundamentale 
de integritate, transparenţă şi responsabilitate şi că aceasta subminează eficacitatea 
organizaţională; 6. principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor 
de integritate, potrivit căruia identificarea anticipată şi înlăturarea în timp util a 
premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Se are în vedere, în 
acest sens că, atât instituţiile publice, cât şi cele private, trebuie să dea dovadă de 
diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. Fiecare entitate trebuie să 
evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de 
contractare a unor acorduri cu alte entităţi, şi sunt datoare apoi să efectueze evaluări 
periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente contractuale, 
trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi proceduri care sunt în 
concordanţă cu aceste principii şi orientări; 7. principiul eficacităţii în combaterea 
corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii instituţiilor cu atribuţii în 
domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor 
asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le aşteaptă, cât şi al 
managementului organizaţional; 8. principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia 
instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndea-
proape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a 
măsurilor ce urmează a fi luate; 9. principiul parteneriatului public-privat, care recu-
noaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete 
de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei9, pe baza elaborării şi implementării 
de politici în domeniul datelor publice deschise10.  

                                                 
9 În acest context menţionăm faptul că SNA reflectă şi angajamentul României faţă de valorile Parteneriatului 

pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP). Astfel, în septembrie 2011, ţara noastră a 
achiesat la declaraţia Parteneriatului, asumându-şi ca priorităţi majore: a) sporirea gradul de disponibilitate al 
datelor publice deschise puse la dispoziţie de către autorităţile publice; b) îmbunătăţirea serviciilor publice; 
c) creşterea integrităţii publice; d) gestionarea eficientă a fondurilor publice; e) crearea unei comunităţi sigure şi 
consolidarea responsabilităţii corporative. A se vedea şi: http://sna.just.ro/Datedeschise/Parteneriatpentruo 
Guvernare Deschis%C4%83.aspx.  

10 Datele publice deschise sunt date produse de către autorităţile publice, care se pot constitui într-un motor al 
inovării, al creşterii şi al guvernanţei transparente, prin crearea condiţiilor adecvate pentru reutilizarea informaţiilor 
din sectorul public, acestea fiind liber de accesat, reutilizat şi redistribuit. Datele publice sunt considerate deschise 
dacă asigură respectarea următoarelor principii: a) sunt complete – în sensul că toate datele publice sunt disponibile; 
b) sunt primare – adică datele sunt publicate în forma în care au fost colectate de la sursă, şi nu în forme agregate 
sau modificate; c) sunt furnizate la timp – respectiv datele sunt puse la dispoziţia publicului în cel mai scurt timp 
posibil astfel încât să se păstreze valoarea lor; d) sunt accesibile – în sensul că datele sunt disponibile diverselor 
categorii de utilizatori, pentru diverse scopuri; e) sunt nediscriminatorii – adică datele sunt disponibile oricui, fără să 
fie necesară o înregistrare a celor care le utilizează; f) sunt procesabile de către calculatoare – în sensul că datele 
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În vederea creşterii eficacităţii luptei împotriva corupţiei Strategia Naţională Anti-
corupţie a propus mai multe instrumente şi tipuri de intervenţie. Astfel, principalele 
tipuri de intervenţie anticorupţie propuse sunt cele referitoare la: - implementarea 
eficientă a standardelor interne şi internaţionale anticorupţie, la nivelul fiecărei instituţii 
publice, dar şi a celor din sectorul privat; - asumarea de către conducătorii instituţiilor 
publice a problematicii integrităţii la nivelul organizaţiei, atitudine prin care aceştia să 
depăşească nivelul asumării declarative a principiului „toleranţei zero” şi să se manifeste 
prin măsuri concrete de descurajare a actelor de corupţie11; - implementarea codurilor 
etice; - punerea în aplicare a standardelor de control intern/managerial şi eficientizarea 
mecanismelor administrative de sancţionare; - protecţia avertizorului de integritate; 
- managementul vulnerabilităţilor specifice fiecărei instituţii. În acelaşi timp, principalele 
instrumente anticorupţie propuse se referă la: - implementarea unei metodologii de 
evaluare a riscurilor de corupţie, la nivelul fiecărei instituţii publice; - elaborarea şi 
implementarea de către fiecare instituţie a propriului plan de măsuri pentru remedierea 
vulnerabilităţilor specifice corupţiei (plan intern de integritate); - operaţionalizarea unui 
mecanism de valorificare a cazuisticii în domeniul corupţiei, pentru a facilita evaluarea 
periodică a eficienţei reacţiei instituţionale şi a măsurilor adoptate de managementul 
instituţiilor publice cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile identificate, precum şi dise-
minarea la nivelul tuturor autorităţilor publice a bunelor practici anticorupţie; - realizarea 
la nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice (semestriale), 
privind nivelul de utilizare şi eficienţă a măsurilor anticorupţie12; - operaţionalizarea unui 
mecanism constând în misiuni tematice de evaluare instituţională anticorupţie13, efectuate 

                                                                                                                                      
sunt structurate în aşa fel încât este posibilă prelucrarea lor automată; g) sunt neproprietare/deschise – datele sunt 
disponibile într-un format asupra căruia nicio entitate nu are control exclusiv; i) sunt disponibile printr-o licenţă 
deschisă – o licenţă deschisă este aceea care situează datele în domeniul public sau cât mai liberal din punct de 
vedere al drepturilor de autor, ceea ce înseamnă că acestea pot fi folosite liber, fără să fie limitate prin drepturi de 
proprietate intelectuală (drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete 
comerciale). A se vedea şi: http://opengovdata.org/home/8principles. 

11 Acest tip de intervenţie, bazat pe leadership managerial, în care conducătorul instituţiei trebuie să fie nucleul 
central anticorupţie, are la bază o nouă şi reală paradigmă, respectiv aceea conform căreia: „orice nou dosar ANI 
sau DNA constituie un eşec al managementului instituţiei de a preveni incidentele de integritate”. 

12 Pentru realizarea autoevaluărilor periodice SNA a pus la dispoziţie un inventar al măsurilor preventive 
anticorupţie, precum şi indicatori de evaluare asociaţi acestor măsuri, prin Anexa nr. 2 la H.G. nr. 215 din 20 martie 
2012, privind aprobarea SNA pe perioada 2012-2015. Autoevaluarea vizează 13 măsuri preventive anticorupţie, 
care trebuiau aplicate de fiecare instituţie publică, acestea fiind cele referitoare la: 1. codurile etice, deontologice şi 
de conduită; 2. declararea averilor; 3. respectarea regulilor privind cadourile; 4. managementul conflictelor de 
interese; 5. activitatea consilierului de etică; 6. incompatibilităţile; 7. transparenţa în procesul decizional; 8. accesul 
la informaţii de interes public; 9. protecţia avertizorului de integritate; 10. repartizarea aleatorie a dosarelor sau a 
sarcinilor de serviciu; 11. interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (pantouflage); 
12. monitorizarea abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcţionarilor publici, personalului contrac-
tual, cu atribuţii în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE; 13. monitorizarea respectării Codului de 
conduită de către personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE. 

13 Mecanismul misiunilor tematice de evaluare instituţională anticorupţie, considerat a fi cu aspect de noutate 
în SNA, preluând bunele practici în materie consacrate la nivelul GRECO, ONU şi OCDE, implică realizarea unor 
chestionare tematice de evaluare, precum şi derularea unor vizite de evaluare la sediul instituţiilor publice de către 
echipe de experţi, formate din reprezentanţii celor cinci platforme de cooperare (1. platforma autorităţilor 
independente şi a instituţiilor anticorupţie; 2. platforma administraţiei publice centrale; 3. platforma administraţiei 
publice locale; 4. platforma mediului de afaceri; 5. platforma societăţii civile). Evaluările au ca obiect modalităţile 
concrete de punere în aplicare a SNA, cu accent pe eficienţa măsurilor preventive din anexa nr. 2 la Hotărârea de 
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de către echipe mixte, constituite din experţi ai diferitelor instituţii publice şi organizaţii 
neguvernamentale. 

Având la bază o abordare clasică trihotomică, de intervenţie strategică în domeniul 
anticorupţiei, respectiv prevenire, educaţie şi combatere, SNA a fost construită pe 
fundamentul a patru obiective generale, fiecare dintre acestea având mai multe obiective 
specifice şi măsuri de realizare a lor, astfel: Obiectiv 1 (Prevenirea corupţiei în 
instituţiile publice), cu opt obiective specifice: (1) remedierea vulnerabilităţilor specifice 
instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive; (2) creşterea 
transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice 
deschise (open data) puse la dispoziţie de către autorităţile publice; (3) consolidarea 
integrităţii şi transparenţei sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupţie şi a 
standardelor etice profesionale; (4) creşterea transparenţei finanţării partidelor politice şi 
a campaniilor electorale; (5) consolidarea integrităţii în rândul membrilor Parlamentului; 
(6) creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor 
publice; (7) promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect şi integru; (8) conso-
lidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice locale; 
Obiectiv 2 (Creşterea gradului de educaţie anticorupţie), cu două obiective specifice: 
(1) dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru 
personalul propriu al instituţiilor publice; (2) creşterea gradului de informare a publicului 
cu privire la impactul fenomenului de corupţie; Obiectiv 3 (Combaterea corupţiei prin 
măsuri administrative şi penale), cu cinci obiective specifice: (1) continuarea progreselor 
deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate şi soluţionare de către instanţe 
a faptelor de mare corupţie şi la nivel local; (2) îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a 
activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor; (3) asigurarea protecţiei 
efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, 
operaţionale şi informaţionale specifice; (4) consolidarea mecanismelor de control 
administrativ; (5) creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând 
cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare; 
Obiectiv 4 (Aprobarea planurilor sectoriale şi dezvoltarea sistemului naţional de 
monitorizare a SNA14), cu două obiective specifice: (1) aprobarea planului sectorial de 
integritate şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale 
anticorupţie, în special a măsurilor preventive; (2) monitorizarea implementării planului 
sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA. 

 
3.2. Aspecte privind implementarea şi aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2012-2015 
 
3.2.1. Organizarea procesului de implementare şi monitorizare a SNA 
Implementarea strategiei anticorupţie s-a realizat pe baza Planului naţional de acţiune 

pentru implementarea SNA 2012-201515. Monitorizarea implementării strategiei antico-

                                                                                                                                      
Guvern mai sus menţionată. În baza vizitei de evaluare, echipele de experţi pot întocmi rapoarte de evaluare şi 
recomandări care vor fi ulterior prezentate instituţiei vizate. 

14 Principalele obiective ale procesului de monitorizare anticorupţie avute în vedere prin strategie 
sunt: - Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA; - Identificarea şi corectarea proble-
melor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie; - Creşterea gradului de cunoaştere, 
înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat. 

15 A se vedea: http://sna.just.ro/SNA/Plandeac%C5%A3iune20122015.aspx. 
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rupţie se realizează pe baza Metodologiei de Monitorizare a Implementării SNA 2012-
201516. Procesul de implementare şi monitorizare a aplicării SNA a fost organizat şi 
dezvoltat pe baza şi cu sprijinul a cinci platforme de cooperare, create pe perioada 
consultărilor pentru elaborarea strategiei, acestea fiind: a) platforma autorităţilor 
independente şi a instituţiilor anticorupţie, din care fac parte 19 instituţii, printre care: 
Agenţia Naţională de Integritate, Camera Deputaţilor şi Senatul României, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, precum şi Parchetul de pe lângă aceasta, Direcţia Naţională Anti-
corupţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române etc.; b) platforma administraţiei 
publice centrale, din care fac parte toate ministerele; c) platforma administraţiei 
publice locale, din care fac parte toate primăriile din ţară, precum şi toate Consiliile 
judeţene; d) platforma mediului de afaceri, din care fac parte 17 entităţi, printre care 
Asociaţia Română a Băncilor, Ambasadele Germaniei, Olandei, SUA şi UK, Enel 
România etc.; e) platforma societăţii civile, din care fac parte 43 de entităţi, printre care 
Activewatch – Agenţia de Monitorizare a Presei, Alianţa pentru o Românie Curată, 
Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în România, Asociaţia Pro Democraţia, 
Societatea Academică din România, Societatea pentru Justiţie, Transparency International 
România etc. Conform SNA, aceste cinci platforme trebuie să fie convocate cel puţin o 
dată la două luni, la reuniunile astfel organizate fiind invitaţi şi specialişti şi reprezentanţi 
ai societăţii civile. 

Coordonarea implementării SNA a fost atribuită în sarcina şi sub autoritatea minis-
trului justiţiei, acesta având şi obligaţia de a raporta către Guvern problemele practice 
apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie, precum şi progresele înregistrate 
în implementarea SNA. În acest scop, cel puţin odată la şase luni, ministrul justiţiei 
trebuie să organizeze reuniuni de coordonare în care să fie asigurată reprezentarea celor 
trei puteri (legislativă, judecătorească şi executivă), precum şi a administraţiei publice 
locale, a mediului de afaceri şi a societăţii civile. 

Pentru sprijinirea procesului de monitorizare a modului de implementare şi aplicare a 
SNA, la nivelul Ministerului Justiţiei a fost constituit şi funcţionează un secretariat tehnic 
inter-instituţional, cu activitate permanentă, în cadrul căruia au fost cooptaţi şi experţi din 
alte instituţii publice, precum Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), Secretariatul General al Guvernului (SGG), 
dar şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale. Conform SNA, secretariatul tehnic, cu 
sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul celor cinci platforme, are atribuţiuni de 
monitorizare, constând în: - centralizarea, în termen de trei luni de la adoptarea strategiei 
a situaţiei iniţiale corespunzătoare anului 2011, pentru toţi indicatorii măsuraţi în cadrul 
SNA; - centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării listei de măsuri 
preventive anticorupţie, în baza rapoartelor de autoevaluare; - elaborarea rapoartelor 
semestriale şi anuale de monitorizare; - documentarea şi diseminarea de bune practici 
anticorupţie identificate; - realizarea unor sondaje de opinie etc. 

SNA trebuie să fie evaluată pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate 
semestrial şi anual de către secretariatul tehnic, din care să rezulte stadiul implementării 
strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere. Raportul anual de 
monitorizare a implementării SNA trebuie să fie făcut public. La baza acestor rapoarte de 
monitorizare stau rapoartele fiecărei instituţii, de autoevaluare periodică a gradului de 

                                                 
16 A se vedea: http://sna.just.ro/monitorizaresna/metodologiademonitorizare.aspx. 
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implementare a măsurilor preventive obligatorii, care, conform Planului de acţiune pentru 
implementarea strategiei anticorupţie, trebuie să cuprindă date şi informaţii colectate 
pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul anexă cu măsurile anticorupţie. 

De asemenea, un alt aspect de noutate, în ceea ce priveşte mecanismul de monito-
rizare a implementării SNA, îl constituie evaluarea periodică a eficienţei reacţiei insti-
tuţionale şi a măsurilor adoptate de managementul instituţiilor publice, cu privire la 
riscurile şi vulnerabilităţile identificate în baza cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA, DIF, 
precum şi a altor instituţii cu atribuţii de control. Astfel, în cadrul acestui mecanism, în 
termen de trei luni de la un incident de integritate (trimitere în judecată, decizie definitivă 
a ANI sau hotărâre definitivă de condamnare), la propunerea instituţiilor reprezentate în 
platformele de cooperare, trebuie să se solicite instituţiei vizate prezentarea măsurilor 
adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat săvârşirea faptei. 

În vederea organizării, monitorizării şi asigurării transparenţei procesului antico-
rupţie, bazat pe implementarea SNA, constatăm că, pentru prima dată, a fost construită şi 
o platformă web, pe care secretariatul tehnic postează toate informaţiile legate de acest 
amplu proces17. Plecând de la premisa că este respectat angajamentul României faţă de 
valorile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, am considerat că este util să ne 
folosim de această platformă pentru a analiza modul în care s-a desfăşurat procesul de 
implementare al SNA, precum şi eficacitatea luptei anticorupţie. De asemenea, în acelaşi 
scop, avem în vedere şi accesarea site-urilor web ale instituţiilor publice din cadrul 
platformelor de cooperare, pentru a constata, inclusiv, şi cât de implicate sunt acestea în 
aplicarea priorităţilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, în special cu privire la 
sporirea gradul de disponibilitate al datelor publice deschise puse la dispoziţia publicului 
şi la creşterea integrităţii publice, în lupta acestora împotriva corupţiei. 

 
3.2.2. Desfăşurarea procesului de implementare şi monitorizare a SNA 
Analiza datelor şi informaţiilor cuprinse pe paginile web menţionate mai sus au 

permis să constatăm mai multe aspecte negative decât pozitive, aspecte care nu sunt de 
natură să asigure un optimism prea mare cu privire la eficacitatea luptei anticorupţie şi, 
mai ales, cu privire la responsabilitatea conducătorilor instituţiilor publice privind înde-
plinirea atribuţiilor ce le revin pentru promovarea integrităţii şi reducerea durabilă şi 
ireversibilă a fenomenului corupţiei din România. 

Din multitudinea aspectelor observate evidenţiem în continuare doar câteva, pe care 
le considerăm relevante pentru a analiza gradul de implicare şi măsura în care sunt 
îndeplinite angajamentele anticorupţie, de către instituţiile din România, precum şi im-
pactul acestora asupra evoluţiei, tendinţelor şi manifestărilor corupţiei din România. 

Un aspect extrem de important de natură să asigure cele mai bune premise pentru 
creşterea eficacităţii implementării SNA, încă din faza iniţială, l-a constituit prevederea 
strategiei referitoare la necesitatea acordului necondiţionat, prin adoptarea (la nivel de 
conducere) de către toate instituţiile publice din cele cinci platforme, a declaraţiei de 
aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al 
SNA şi comunicarea acestei declaraţii către Secretariatul tehnic al SNA. În aceste con-
diţii, ca aspect de noutate, mecanismul de monitorizare a implicat şi obligativitatea 

                                                 
17 A se vedea: http://sna.just.ro/Pagin%C4%83principal%C4%83.aspx. 
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desemnării unui coordonator al planului sectorial în materia integrităţii la nivelul insti-
tuţiei, pentru evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice fiecărui sector, inclusiv la 
nivelul structurilor subordonate sau aflate în coordonare. Ceea ce este pozitiv, este faptul 
că Parlamentul României, prin Camera Deputaţilor şi Senat, condamnând corupţia în 
toate formele în care se manifestă şi constatând voinţa politică de susţinere a luptei 
anticorupţie, a adoptat o declaraţie comună de aderare18. Doar atât, un angajament formal 
din partea Parlamentului, deoarece mai departe nu a mai realizat nimic din SNA, în sensul 
că nu a prezentat nici un plan sectorial propriu anticorupţie şi nici o autoevaluare şi, mai 
mult, nu a sprijinit la modul cel mai serios şi responsabil lupta anticorupţie a celorlalte 
instituţii19. Un aspect negativ important este legat de faptul că declaraţia de aderare nu a 
fost semnată şi comunicată de toate instituţiile din platforme, ceea ce nu poate reflecta 
decât lipsa disponibilităţii şi angajamentului anticorupţie, din partea conducerii acestora20. 
Astfel, ca exemplu, printre acestea se află şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie21 şi Ministerul Economiei22, precum şi un număr de 19 Consilii judeţene care nu 
au aderat la SNA, unul fiind în situaţia de a nu transmite niciun document Secretariatului 
tehnic SNA23. De asemenea, din Centralizatorul raportărilor unităţilor administrativ 
teritoriale (UAT) pe anul 2012 şi semestrul I 201324, întocmit de acelaşi secretariat, 
rezultă că din totalul celor 3228 UAT (primării municipale, orăşeneşti şi comunale), doar 
188 au adoptat declaraţia de aderare, doar 493 au elaborat propriul plan sectorial 
                                                 

18 Conform declaraţiei de aderare la SNA, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 12 
iunie 2012, Parlamentul României: 1. sprijină principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie; 2. îşi 
asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a Parlamentului României; 3. susţine şi 
promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, procedura de soluţionare a cererilor 
de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării persoanelor care, în virtutea funcţiei publice, beneficiază de 
imunitate, potrivit legii, precum şi adoptarea modificărilor legislaţiei în materia finanţării partidelor politice şi a 
campaniilor electorale în vederea creşterii transparenţei şi consolidării integrităţii în rândul membrilor săi, în 
concordanţă cu recomandările GRECO; 4. participă la îndeplinirea condiţionalităţilor stabilite prin mecanismul de 
cooperare şi monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, atât la nivelul Platformei de Cooperare a Instituţiilor 
Independente şi Agenţiilor Anticorupţie, cât şi la nivelul Comisiei de Monitorizare a Progreselor înregistrate de 
România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare; 5. solicită Guvernului ca, periodic, o dată la 6 luni, să 
informeze Parlamentul asupra modului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Strategia Naţională Anticorupţie şi 
asupra rezultatelor în lupta împotriva corupţiei. A se vedea în acest sens şi: http://sna.just.ro/Portals/0/ 
Declaratie%20Parlament.pdf. 

19 În acest sens avem în vedere faptul că, deşi prin Declaraţia de aderare din 2012, în mod formal, Parlamentul 
României şi-a manifestat sprijinul pentru principiile şi obiectivele SNA, totuşi, nu a procedat în mod constant la 
ridicarea imunităţii parlamentarilor anchetaţi în dosarele de corupţie instrumentate de DNA, în cazul unei cereri din 
octombrie 2015 ajungându-se şi la situaţia, cel puţin curioasă, dacă nu şi inutilă din punct de vedere juridic, ca 
pentru un parlamentar să se aprobe reţinerea, dar nu şi arestarea. 

20 O asemenea situaţie, deşi este de natură a surprinde, poate avea totuşi şi o explicaţie, legată de calitatea şi 
integritatea persoanelor de conducere la nivelul anilor 2011-2012, inclusiv cele alese prin votul cetăţenilor 
(preşedinţi de Consilii judeţene, primari, precum şi persoane cu funcţii de conducere în aceste instituţii), care, 
ulterior, în perioada 2013-2015, au ajuns să fie cercetate într-un număr foarte mare pentru diferite fapte penale, în 
special de corupţie şi spălare de bani, multe dintre acestea în stare de arest preventiv. 

21 A se vedea: http://sna.just.ro/Platformecooperare/Independente%C5%9Fianticorup%C5%A3ie/ 
Parchetuldepel%C3%A2ng%C4%83%C3%8EnaltaCurtedeCasa%C5%A3ie%C5%9FiJusti%C5%A3e.aspx. 

22 A se vedea: http://sna.just.ro/Platformecooperare/Ministere/MinisterulEconomiei.aspx. 
23 A se vedea în acest sens: http://sna.just.ro/Platformecooperare/Administra%C5%A3iepublic% 

C4%83local%C4%83/-consiliijude%C5%A3ene.aspx. 
24 A se vedea şi: http://sna.just.ro/Datedeschise/SeturidateSNA/Seturidedate2013/Administra%C5 

%A3iepublic%C4%83-local%C4%83.aspx. 
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anticorupţie, doar 464 au elaborat şi trimis la Secretariatul tehnic, raportul de autoeva-
luare pe semestrul I 2012, 470 pe semestrul II 2012, 219 pe anul 2012 şi 218 pe semestrul 
I 2013, acestea fiind şi ultimele informaţii înregistrate în acest centralizator, dar şi 
ultimele documente încărcate pe platforma SNA. 

Cu unele excepţii, toate instituţiile publice din primele trei platforme de cooperare 
care au aderat la SNA, au realizat planuri sectoriale anticorupţie, precum şi rapoarte de 
autoevaluare şi rapoarte de progrese, pe baza acestor planuri, însă doar pentru cele două 
semestre din anul 2012, şi doar unele, şi pentru primul semestru din 2013, acesta fiind 
ultimul semestru în care se înregistrează rapoarte şi alte documente pe portal. De ase-
menea, rapoartele de monitorizare, elaborate semestrial şi anual de către secretariatul 
tehnic, se opresc la anul 2012 şi parţial la semestrul I 2013. De menţionat, pozitiv, este şi 
faptul că Raportul pe 2012 privind stadiul implementării SNA a făcut şi obiectul unei 
Conferinţe Anuale Anticorupţie, organizată de Camera Deputaţilor, prin Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi, în cooperare cu Ministerul Justiţiei, în perioada 28-29 martie 
2013, dar, negativ este faptul că, deşi această conferinţă s-a dorit a fi anuală, a fost şi 
ultima. De asemenea, prin acest Raport se constată dificultăţile existente la nivelul 
fiecărei instituţii în ceea ce priveşte colectarea datelor şi informaţiilor anticorupţie, 
deoarece nu există un mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate şi nici 
proceduri de lucru. Ca urmare, tot prin acest Raport, ca aspect pozitiv, se menţionează că 
se procedează la standardizarea procesului de colectare a datelor în portalul SNA, pe baza 
unei aplicaţii, astfel încât din iunie 2013 fiecare instituţie să introducă datele solicitate 
direct în aplicaţie, care după validare vor fi exportate pe interfaţa publică a acestui portal, 
punând astfel în aplicare şi angajamentele luate de România în cadrul Parteneriatului 
pentru Guvernare Deschisă, de a creşte numărul de seturi de date cu valoare deosebită, 
disponibile în format deschis. Negativ este faptul că, la peste doi ani de atunci, această 
soluţie încă nu a fost implementată, angajamentele fiind astfel nerespectate. 

De asemenea, pe site-urile web ale instituţiilor publice din platforme, cu excepţia 
celor de justiţie, nu există informaţii privind lupta acestora împotriva corupţiei din 
instituţia respectivă, indiferent dacă sunt sau nu pe baza SNA. Mai mult de atât, chiar pe 
site-ul instituţiilor de justiţie constatăm că nu există date şi informaţii publice deschise, 
suficiente şi complete, referitoare la criminalitate, în general, şi la corupţie şi anticorupţie, 
în special, nu există statistici multianuale25 care să fie actualizate permanent, rapoartele 
anuale de activitate fiind prezentate doar sumar.  

Având în vederea aspectele prezentate referitoare la site-urile web ale instituţiilor 
publice din platforme, precum şi faptul că portalul SNA nu este actualizat de peste doi 

                                                 
25 Avem în vedere statistici, la nivel naţional, judeţean şi local (comună, oraş, municipiu), referitoare la tot 

spectrul de infracţiuni cercetate de instituţiile judiciare specializate şi la persoanele cercetate (pe sexe, vârstă, studii, 
ocupaţie, funcţii deţinute, instituţii de apartenenţă, antecedente penale şi stare de recidivă etc.). Ca statistici 
multianuale actualizate permanent, acestea ar putea permite evidenţierea diferitelor evoluţii şi tendinţe ale 
criminalităţii, nu numai din perspectiva profesională, ci şi din perspectiva cetăţeanului şi a utilizatorului. Datele şi 
informaţiile din asemenea statistici, facilitând transparenţa, ar putea fi utilizate în mod liber la efectuarea diferitelor 
studii, ce pot fi utile instituţiilor publice pentru a îmbunătăţi eficienţa serviciilor. Ca date şi informaţii libere acestea 
ar putea fi utilizate pentru a adăuga valoare socială şi economică, prin recombinarea surselor de date efectuate de 
utilizatori, care ar putea determina noi informaţii şi perspective. Din asemenea date şi informaţii cetăţenii ar putea 
afla cu uşurinţă dacă şi când sunt în siguranţă, ce zone sunt mai sigure pentru locuit şi pentru turism, astfel încât toţi 
am avea de câştigat. 
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ani, se poate afirma că acestea sunt ca şi moarte, iar pe această bază, este normală şi 
întrebarea, poate retorică, dacă în aceste condiţii lupta anticorupţie din România mai este 
vie, dacă corupţia este sub control şi, mai ales, cine ţine sub control corupţia. 

 
4. Evoluţii, tendinţe, mecanisme şi cauze actuale ale corupţiei în România 
Pentru a evidenţia evoluţia şi tendinţele cantitative şi calitative ale marii corupţii 

din România cele mai importante date şi informaţii deschise sunt furnizate în mediul 
online, după cum este şi normal, de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)26. Analizând 
datele şi informaţiile aflate la dispoziţie, putem afirma, fără teama de a greşi, că în 
România marea corupţie încă este una dintre problemele cele mai grave, aceasta fiind 
semnalată de câţiva ani aproape zilnic în comunicate de presă şi în mass-media, de 
diferite cercetări sociologice efectuate în rândul populaţiei, de către organizaţii ale 
societăţii civile specializate în domeniu, dar şi de către organismele europene şi 
internaţionale partenere. Mai mult, aşa cum arăta la Foreign Investors Summit 2015, 
Ismail Radwan, specialist al Băncii Mondiale pentru managementul sectorului public, în 
România „nu trece nicio săptămână fără ca un personaj cunoscut şi important să nu 
fie anchetat”. Ca urmare, deoarece prin Programul Stockholm corupţia este considerată „o 
ameninţare la adresa securităţii interne a UE”, acest fapt a avut ca efect negativ, la nivel 
european, neacceptarea României în mult doritul spaţiu Schengen, în acest fel fiind pusă 
sub semnul întrebării, în special, capacitatea anticorupţie a instituţiilor din România. 

În acest context, analiza noastră evidenţiază o creştere de la an la an a numărului de 
cauze penale instrumentate, a persoanelor cercetate şi a infracţiunilor comise în ultimii ani, 
cu prejudicii dintre cele mai mari, de ordinul zecilor şi sutelor de milioane de euro. Astfel, 
având un trend crescător, numai în anul 2014 structurile DNA au avut spre soluţionare 
9.111 cauze penale, din care au soluţionat 4.125, rămânând spre soluţionare la sfârşitul 
anului 4.986. În 317 cauze penale soluţionate a fost dispusă trimiterea în judecată a 1.167 de 
inculpaţi, din care 178 arestaţi preventiv, în sarcina acestora fiind reţinute şi deduse 
judecăţii 2.472 infracţiuni, ponderea cea mai însemnată reprezentând-o infracţiunile 
prevăzute în Legea nr. 78/2000 (1.185 de infracţiuni, din care: infracţiuni împotriva 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene – 197, luare de mită – 150, trafic de 
influenţă – 126, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie – 570, marea majoritate a 
acestora fiind infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice – 464), infracţiunile 
prevăzute în alte legi speciale (433 de infracţiuni, din care evaziune fiscală – 248 şi spălarea 
banilor – 146) şi infracţiunile prevăzute în Codul penal (854 de infracţiuni). 

Dacă pentru un cititor neavizat aceste cifre poate nu spun prea multe, dimensiunea 
reală a marii corupţii din România este dată de calitatea persoanelor cercetate şi, mai ales, 
de valoarea extrem de mare a prejudiciilor puse în evidenţă de anchetele efectuate. Astfel, 
numai în anul 201427, DNA a dispus trimiterea în judecată a 392 de persoane care au 

                                                 
26 A se vedea: http://www.pna.ro/results.xhtml. 
27 În anul 2013 au fost trimise în judecată 303 persoane care au ocupat funcţii de conducere, control şi 

demnităţi publice ori alte funcţii importante, dintre care: 8 demnitari (1 europarlamentar, 1 ministru, 4 deputaţi, din 
care unul şi vicepremier al Guvernului României, 2 subprefecţi), 128 ocupă funcţii publice de conducere (4 preşedinţi 
de consiliu judeţean, 25 de primari, 9 viceprimari, 6 consilieri locali etc.), 291 sunt funcţionari publici, 25 magistraţi, 
19 avocaţi, 34 poliţişti, 24 lucrători vamali, 63 membri birou electoral, 22 directori din alte instituţii publice, 10 directori 
de companii/societăţi naţionale, 245 oameni de afaceri, 249 alte categorii etc. 
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ocupat funcţii de conducere, control, demnităţi publice ori alte funcţii importante, dintre 
care: 12 demnitari (2 senatori, 7 deputaţi, 1 secretar de stat, 2 prefecţi), 330 de funcţionari 
publici (9 preşedinţi de consiliu judeţean, 36 de primari, 7 viceprimari etc.), 35 de 
magistraţi, 25 de avocaţi, 81 de poliţişti, 16 militari, 19 lucrători vamali, 32 de directori 
din alte instituţii publice, 10 directori de companii/societăţi naţionale, 447 alte categorii 
etc. Prejudiciul reţinut în actele de inculpare este de peste 1.645 milioane lei şi peste 43 
milioane euro28, în cazul unora dintre inculpaţi prejudiciul ridicându-se la sume imense, 
cuprinse între 100.000 şi 8.515.572,4 euro, în două dintre cauze menţionându-se chiar un 
prejudiciu de 62.819.772 lei (cca. 14.000.000 euro), respectiv de 119.495.866,4 lei 
(26.554.636 euro). În ceea ce priveşte prejudiciul, aceasta pare să nu fie totul, deoarece 
din diferite comunicate de presă şi prezentări mass-media, rezultă că în perioada 
următoare vor apare noi date şi informaţii privind ancheta din două mari dosare de 
corupţie care se referă la cazurile Microsoft şi EADS, în care prejudiciul total pare să fie 
de peste 1,5 miliarde de euro, în cazul unor fapte de natură infracţională comise în 
perioada 2008-2012. 

Din punct de vedere al mecanismelor infracţionale, amploarea şi gravitatea marii 
corupţii din România este dată de modul profesionist şi precis în care se comit aceste 
fapte, aspect care conferă un grad foarte mare de complexitate în anchetarea lor de către 
organele judiciare, ceea ce conduce şi la afectarea în modul cel mai serios a celerităţii. 
Astfel, ca exemplu, multe dintre cauzele penale au pus în evidenţă aspecte importante 
privind constituirea de grupuri infracţionale organizate, în care sunt implicate persoane cu 
funcţii de conducere, control şi demnităţi publice, precum şi persoane din mediul de 
afaceri privat, în diferite tipuri de tranzacţii frauduloase. În cazul tranzacţiilor există 
procente fixe de 10-20% din sumele tranzacţionate, sume ce sunt acordate pe o ierarhie 
bine stabilită, astfel încât, de cele mai multe ori, mituitul să nu se întâlnească cu 
mituitorul. 

Pentru a evidenţia evoluţia şi tendinţele cantitative şi calitative ale micii corupţii din 
România cele mai importante date şi informaţii deschise sunt furnizate în mediul online 
de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie29. Din analiza acestor date, chiar dacă se 
înregistrează unele rezultate pozitive, suntem în situaţia de a afirma că, în România, mica 
corupţie reprezintă încă o problemă semnificativă. Astfel, din Raportul de activitate pe 
2014 al acestei instituţii, rezultă că la nivel naţional parchetele nespecializate au 
soluţionat 2.416 de cauze penale având ca obiect 656 de infracţiuni de corupţie. Au fost 
întocmite 298 de rechizitorii şi 39 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, prin care au 
fost trimişi în judecată un număr de 956 de inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie, 
împotriva a 103 dintre aceştia fiind luată şi măsura arestării preventive. În ceea ce 
priveşte calitatea persoanelor trimise în judecată pentru infracţiuni de corupţie, acestea 
sunt: cadre medicale şi farmacişti – 61, profesori – 24, primari – 12, viceprimari – 3, 
consilieri locali – 6, agenţi de poliţie locală/judiciară – 58, agenţi de poliţie de frontieră – 
11, funcţionari publici eliberare permise auto – 7, alţi funcţionari publici – 88, controlori 
tren – 45 etc. Valoarea prejudiciilor reţinute în rechizitorii este de 3.329.098 lei şi 16.147 
euro. Cifrele prezentate pun în evidenţă o uşoară evoluţie ascendentă de la un an la altul, 

                                                 
28 Spre comparaţie, prejudiciul reţinut în anul 2013 a fost de 884 milioane lei şi aproximativ 42 milioane euro. 
29 A se vedea: http://www.mpublic.ro/presa/2015/raport_activitate_2014.pdf. 
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fiind însă cu mult mai mici în comparaţie cu cele legate de marea corupţie, deşi sfera de 
acţiune în domeniul micii corupţii este cu mult mai largă. 

Deoarece rezultatele pozitive relevante în domeniul luptei anticorupţie şi a birocraţiei 
nu prezintă evoluţii spectaculoase de la un an la altul, datele privind percepţia asupra 
corupţiei din România îşi menţin acelaşi pesimism cronic. Astfel, în sondajele de opinie 
efectuate asupra populaţiei, în mod constant, peste 90% dintre respondenţi apreciază că 
nivelul corupţiei a crescut în ultimii ani, considerând-o una dintre cele mai grave 
probleme ale României. Din această cauză şi încrederea în majoritatea instituţiilor publice 
este situată la un nivel foarte scăzut, mulţi dintre investitorii şi oamenii de afaceri din 
România declarându-se dezamăgiţi de perpetuarea în timp a acestei situaţii. De asemenea, 
pe baza Indicelui de Percepţie a Corupţiei30, potrivit Transparency International, România 
este clasată tot constant pe locul 69 din 177 de state, din punct de vedere al percepţiei 
corupţiei, cu un punctaj de 43, fiind astfel pe ultimele locuri în clasamentului ţărilor UE. 
Acest punctaj mic, se afirmă că reprezintă în mod efectiv expresia dezamăgirii pe care 
oamenii de afaceri şi experţii o împărtăşesc deopotrivă cu privire la lipsa de rezultate a 
angajamentelor anticorupţie asumate de clasa politică. 

Cum este normal, având în vedere pesimismul constant manifestat asupra percepţiei 
luptei anticorupţie, în condiţiile în care în urma acţiunilor de mare amploare ale 
instituţiilor din domeniul justiţiei, în special DNA, pentru combaterea marii corupţiei din 
ultimii ani, încă apar cazuri noi de infracţiuni de fraude financiare, spălare de bani şi 
corupţie cu prejudicii însemnate săvârşite şi în această perioadă (2015), se pun frecvent şi 
unele întrebări perfect logice „de ce făptuitorii nu se opresc din activitatea infracţională?”, 
„care sunt cauzele adânci ale corupţiei şi ale acestor comportamente neetice?”, „ce trebuie 
făcut şi cum pentru a reduce în mod durabil corupţia din România?”. 

Răspunsurile la asemenea întrebări pot fi multiple, însă este necesar să fie efectuate 
studii aprofundate, care, în final, să stea şi la baza elaborării şi implementării unei SNA 
viabile, care să conducă cu adevărat la reducerea fenomenului corupţiei. În ceea ce ne 
priveşte însă, rezumându-ne doar la constatările acestui studiu, considerăm că există trei 
cauze importante ale comportamentelor neetice şi coruptibile. Astfel, în primul rând, cei 
care comit asemenea infracţiuni, nu se opresc din prea marea siguranţă conferită de 
poziţia pe care o ocupă, de relaţiile pe care le au, de grupul care le asigură protecţia etc. 
De asemenea, şi poate în primul rând, o altă cauză importantă apreciem că o reprezintă şi 
deficienţele legate de natura umană, în care un loc important ca sursă a corupţiei îl ocupă 
lăcomia, determinată şi de dorinţa de îmbogăţire rapidă prin orice mijloace, acestea fiind 
şi principalele elemente care erodează continuu valorile morale şi obiectivele comune ale 
societăţii în ansamblul său. În acest sens, Waren afirmă că „urmărind să îşi satisfacă 
lăcomia, persoanele sau grupurile corupte cauzează excluderea unor categorii sociale 
din procesele decizionale care îi afectează direct, rezultând un deficit de democraţie” 
[6]. Ca şi cauză a corupţiei, în opinia noastră, lăcomia apare atunci când pe diferite 
funcţii de conducere şi în poziţii de putere, ajung persoane care au un evident caracter 
negativ. O altă cauză a corupţiei actuale, dar nici într-un caz ultima, considerăm că o 
                                                 

30 Indicele de Percepţie a Corupţiei este un indice compozit, care se bazează pe datele privind corupţia din 
sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume, şi clasează ţările în funcţie de gradul 
în care este percepută existenţa corupţiei în rândul oficialilor şi politicienilor. El reflectă opinia oamenilor de afaceri 
şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările evaluate. 
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reprezintă capacitatea limitată a instituţiilor statului şi lipsa de determinare a acestora, 
de a impune propriului personal aplicarea şi respectarea regulilor strict necesare prevenirii 
şi combaterii corupţiei31, precum şi de a elimina aspectele culturale şi profesionale 
orientate spre comportamente active şi pasive neetice32, datorită persoanelor cu caracter 
negativ şi lacome, prea sigure de protecţia de care beneficiază, care ajung pe funcţiile de 
conducere, prin diferite mecanisme şi manevre imorale. 

 
5. Ţinte şi impacturi ale Strategiei Naţionale Anticorupţie din România 
Prin SNA au fost stabilite ţinte de atins doar în ceea ce priveşte percepţia asupra 

corupţiei, pentru fiecare ţintă menţionându-se media UE, medie care se doreşte a fi atinsă. 
Toate datele şi informaţiile care stau la dispoziţie publică, până în prezent, dovedesc că 
aceste ţinte nu au fost atinse şi este greu de estimat când ar putea fi atinse, în condiţiile în 
care sunt implementate strategiile în România. 

Deşi SNA nu face referire, explicit, la impacturile anticipate prin implementarea 
strategiei anticorupţie, cel puţin unul poate fi considerat ca fiind implicit, acesta fiind 
legat de o reformă care să conducă la reducerea fenomenului infracţional al corupţiei din 
România, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. În contextul constatărilor efectuate 
prin acest studiu, putem să punem în evidenţă însă câteva aspecte pe care le considerăm 
deosebit de importante.  

În primul rând, deşi din anul 2001 a fost precedată de alte trei strategii anticorupţie, 
actuala SNA 2012-2015, nu a reuşit să conducă la ţinerea sub control a corupţiei din 
România. Nici a corupţiei mari. Nici a corupţiei mici. 

În al doilea rând, deşi actuala SNA 2012-2015 a fost mai bine gândită şi elaborată în 
proiectarea şi implementarea ei, la finalul perioadei de aplicare se dovedeşte a fi fost tot 
la fel de formală ca şi celelalte strategii anticorupţie anterioare. Avem în vedere în acest 
sens faptul că, deşi a fost stabilit un mecanism de monitorizare şi a fost constituită o 
structură funcţională de coordonare, nici această SNA nu a avut un impact puternic 
asupra multora dintre instituţiile publice din România, care nici măcar nu au aderat la 
strategie şi nici nu au realizat implementarea acesteia. Mai mult, după primul an de 
implementare, nicio instituţie din cele cinci platforme nu a mai realizat şi raportat cel 
puţin activităţile de autoevaluare periodică, acestea fiind foarte stufoase şi necesitând 
resurse corespunzătoare de mijloace tehnice computerizate, de timp şi de personal, dar în 
primul rând de resurse motivaţionale determinante. Nu este lipsit de importanţă, în acest 
                                                 

31 În acest sens putem apreciem că limitele instituţionale ale capacităţii statului în combaterea eficace a 
corupţiei, sunt legate indisolubil de mai mulţi factori, cum ar fi: lipsa de voinţă politică în respectarea şi aplicarea 
corespunzătoare a standardelor şi regulilor de integritate şi anticorupţie; lipsa de profesionalism datorită promo-
vărilor care nu se bazează pe un sistem consolidat de competenţe şi valori; salarizarea necorespunzătoare, care nu 
poate asigura creşterea imunităţii la tentaţii etc. 

32 În acest sens, pornind de la prezumţia, corectă de altfel, că legislaţia naţională, europeană şi internaţională 
anticorupţie la care România este parte, este suficient de bine dezvoltată, avem în vedere că, în absenţa capacităţii şi 
autorităţii instituţiilor statului în combaterea eficace a corupţiei, societatea îşi dezvoltă propriile norme şi practici în 
relaţiile dintre oameni, astfel încât, bazat pe prejudecăţi implacabile şi vicii, după caz, unii oameni sunt convinşi că 
nu îşi pot rezolva problemele dacă nu dau ceva, iar alţi oameni într-adevăr nu rezolvă problemele care le revin prin 
atribuţii de serviciu până nu primesc ceva. Acest aspect este favorizat între altele şi de faptul că, în vederea obţinerii 
unui anumit serviciu, de cele mai multe ori, trebuie să fie îndeplinit un cumul mare de condiţii, cu un traseu al 
avizelor şi aprobărilor ce implică numeroase verigi intermediare a căror necesitate nu este întotdeauna justificată, 
dacă se are în vedere aplicarea în mod corect a principiului responsabilităţii personale. 
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sens, faptul că aderarea şi implementarea SNA este în responsabilitatea conducerii 
fiecărei instituţie publică din platforme, care în multe cazuri aceasta a făcut obiectul 
investigaţiilor efectuate de DNA şi a parchetelor nespecializate. În acest fel, în mod cert, 
capacitatea anticorupţie a instituţiilor a fost serios afectată şi poate fi afectată în con-
tinuare, dacă nu se găsesc soluţii legale şi viabile, de numire şi eliberare din funcţie pe 
criterii obiective a liderilor instituţiilor publice de la toate nivelurile de conducere.  

În al treilea rând, în combaterea marii corupţii, acţiunile în „forţă” ale DNA din 
ultimii doi ani, este posibil să aibă un impact mai ridicat în prevenirea corupţiei la nivel 
înalt, care este de dorit să se vadă cât mai curând, însă, deşi sunt utile, numai aceste 
acţiuni nu sunt suficiente pentru realizarea adevăratelor reforme în lupta anticorupţie şi 
mai ales pentru asigurarea durabilităţii lor.  

În al patrulea rând, SNA nu a avut niciun impact semnificativ în combaterea micii 
corupţii, activitatea anticorupţie a parchetelor nespecializate fiind una anuală normală. 
Soluţia nu o poate reprezenta decât permanentizarea activităţilor instituţionale cu un real 
impact preventiv. 

În al cincilea rând, activitatea anticorupţie din interiorul instituţiilor publice, singura 
activitate care poate asigura cu adevărat realizarea şi durabilitatea reformelor anticorupţie, 
are un impact total nesemnificativ, dacă nu cumva lipseşte cu desăvârşire. Mai mult SNA 
nu a avut un impact deosebit nici în interiorul instituţiilor din domeniul justiţiei, unde 
activitatea anticorupţie se dovedeşte a fi la fel de precară, aspect dovedit şi de creşterea 
numărului de cazuri de corupţie în rândul magistraţilor, aceasta fiind considerată, în mod 
just, o formă extrem de corozivă de corupţie. Avem în vedere faptul că, fiind doar 
constant clamate, nu există dovezi certe privind asumarea pe deplin de către toate 
instituţiile şi autorităţile publice a celor patru valori fundamentale stabilite prin strategia 
anticorupţie, respectiv: voinţă politică, integritate, prioritatea interesului public şi 
transparenţă, precum şi faptul că nu s-a acţionat consecvent pentru respectarea princi-
piilor fundamentale şi pentru realizarea obiectivelor SNA 2012-2015. În acest sens, un rol 
negativ important considerăm că îl are, pe lângă lipsa interesului naţional şi lipsa de 
transparenţă, şi nelipsita birocraţie în stil românesc, completată de tradiţionalul ... „lasă că 
merge şi aşa”, ceea ce pentru o societate care se doreşte a fi modernă şi competitivă 
considerăm că nu mai este permis aşa ceva.  

În al şaselea rând, ca şi celelalte strategii anticorupţie, SNA 2012-2015 are un 
oarecare impact pozitiv în cadrul MCV, ceea ce atrage de la un an la altul şi evidenţierea 
unor rezultate pozitive obţinute de instituţiile-cheie în lupta împotriva corupţiei, 
calificându-le drept un pas important în sensul asigurării durabilităţii reformelor în do-
meniu, ceea ce iarăşi considerăm că nu este suficient. 

În al şaptelea rând, după doi ani de implementare a actualei strategii anticorupţie, 
Raportul privind MCV pe 2014 a constatat încă multe aspecte negative, ceea ce pune în 
evidenţă şi un important impact negativ în urmărirea obiectivelor MCV, nu numai a 
obiectivelor propriei SNA, ceea ce nu poate decât să afecteze ridicarea prea curând a 
acestui mecanism de control şi acceptarea României în spaţiul Schengen.  

În al optulea rând, SNA neavând impacturi pozitive, nu a condus în niciun fel la 
îmbunătăţirea opiniei populaţiei în privinţa corupţiei, astfel că şi încrederea în multe 
dintre instituţii este la un nivel extrem de redus, printre acestea fiind Parlamentul şi 
Guvernul. Totodată, pe baza Indicelui de Percepţie a Corupţiei, România este clasată 
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constant pe locul 69 din 177 de state, din punct de vedere al percepţiei corupţiei, fiind 
astfel pe unul dintre ultimele locuri în clasamentului ţărilor UE. 

De asemenea, în final, considerăm că SNA 2012-2015 nu a avut niciun impact major, 
nefiind în măsură să asigure deschiderea instituţiilor publice spre concepte moderne de 
transparenţă instituţională, precum cel al datelor deschise. 

 
6. Concluzii şi opinii 
Corupţie a fost şi va exista peste tot în lume, ca orice fenomen criminal, aceasta 

neputând fi eliminată complet niciodată, în nicio ţară. Însă, România a fost şi încă este 
considerată ca fiind una dintre cele mai corupte ţări din Europa. La nivelul societăţii 
româneşti, probleme extrem de grave privind corupţia sunt la toate nivelurile: înalt, mediu 
şi mic. Cazurile de corupţie aflate în atenţia publicului larg, intens mediatizate, au pus şi 
pun în evidenţă strânsele legături existente între mediul de afaceri şi oamenii politici şi de 
stat, în interesul financiar ilegal al ambelor părţi, pentru utilizarea frauduloasă a banului 
public prin ignorarea interesului naţional. Nu este lipsit de importanţă, în acest sens, şi de 
observat că în prezent în instrumentarea DNA există dosare cu prejudicii de ordinul 
zecilor şi sutelor de milioane de euro în dauna statului român, produse încă din anul 2010, 
an în care statul român tăia salarii şi creştea impozitele, ca urmare a marii crize 
financiare, în care tocmai intram. De atunci, sume imense din banii publici au fost şi sunt 
fraudate sau risipite pe licitaţii frauduloase finalizate prin încheierea unor contracte de 
achiziţii care au condus la utilizarea iraţională a resurselor financiare. Şi aceasta, în 
condiţiile în care, deşi Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015 a fost mai bine gândită 
şi elaborată, chiar şi la finalul perioadei de aplicare se dovedeşte a fi fost tot la fel de 
formală ca şi strategiile anticorupţie anterioare. Avem în vedere în acest sens că nu a fost 
asigurată prin această strategie, aşa cum s-a dorit, aplicarea riguroasă a cadrului normativ 
şi instituţional pentru maximizarea impactului măsurilor anticorupţie. Şi, mai mult, se 
dovedeşte că interesul public nu a fost considerat mai presus de orice alt interes, în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către importanţi oameni politici şi de stat, care au 
fost implicaţi în activităţi infracţionale grave de prejudiciere a statului. De altfel, în mod 
paradoxal, toţi aceştia s-au manifestat verbal vehement împotriva actelor de corupţie, însă 
timpul a demonstrat că toate acestea au fost doar formale, neexistând cu adevărat 
concordanţă între vorbe şi fapte.  

Astfel, iese în evidenţă încă odată formalismul SNA 2012-2015, în sensul că pentru 
multe dintre instituţiile publice şi conducătorii acestora, obiectivele enunţate ale stra-
tegiei, valorile fundamentale, principiile, instrumentele şi tipurile de intervenţie antico-
rupţie au rămas, în general, doar scrise pe hârtie.  

Una dintre cauzele formalismului SNA 2012-2015, considerăm că o reprezintă şi 
faptul că niciuna dintre strategiile anticorupţie anterioare nu a fost analizată autocritic de 
către iniţiatorul strategiei, acesta apelând o singură dată la un consultant extern, care a 
făcut constatări şi recomandări în urma evaluării strategiilor anticorupţie 2005-2007 şi 
2008-2010. Ca urmare, în opinia noastră, în acest moment se impune o analiză critică a 
SNA 2012-2015 de către factorii responsabili, în vederea identificării tuturor cauzelor şi 
condiţiilor care au favorizat lipsa de eficacitate şi eficienţă în realizarea scopului şi 
obiectivelor acesteia, pentru a asigura elaborarea şi implementarea cu mai multe şanse de 
succes a viitoarei strategii naţionale anticorupţie. Avem în vedere printre altele, în primul 
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rând, identificarea de soluţii cu adevărat viabile care să asigure creşterea responsabilităţii 
persoanelor din conducerea tuturor instituţiilor publice în lupta anticorupţie, având la 
bază, ca adevăraţi piloni anticorupţie: responsabilitatea, competenţa şi integritatea 
acestora. Numai prin asumarea şi respectarea acestor valori fundamentale, de către întreg 
personalul instituţiilor publice, considerăm că poate fi întărită capacitatea instituţiilor 
statului pentru aplicarea şi respectarea regulilor strict necesare prevenirii şi combaterii 
corupţiei. Numai în acest fel apreciem că instituţiile statului pot deveni solide şi durabile, 
în sensul recomandărilor din Rapoartele MCV. Şi, numai în acest fel, credem că pot fi 
eliminate sistematic aspectele negative şi pot fi obţinute rezultate pozitive, care să 
demonstreze durabilitatea şi ireversibilitatea reformelor şi progreselor în lupta antico-
rupţie. În acest sens, prezentul studiu pune în evidenţă, în mod clar, faptul că performanţe 
în prevenirea şi combaterea corupţiei nu pot fi obţinute numai prin activitatea instituţiilor 
judiciare, şi în mod special a DNA. Având în vedere că acolo unde nu este integritate, 
responsabilitatea şi competenţa sunt grav afectate, considerăm că un rol important trebuie 
să îl aibă etica şi integritatea tuturor persoanelor aflate la conducerea instituţiilor statului. 

Aceste principii considerăm că trebuie să stea la baza aplicării unor proceduri de 
numire în funcţie transparente şi bazate pe merit, în toate instituţiile publice din România. 

Competenţa, asociată cu responsabilitatea, constituie singura soluţie pentru înlătu-
rarea definitivă a învechitului slogan „lasă că merge şi aşa” din cultura organizaţională a 
instituţiilor din România, ceea ce poate şi trebuie să conducă la performanţe profesionale 
deosebite şi, implicit, la înlăturarea formalismului şi a birocraţiei excesive. De asemenea, 
responsabilitatea şi competenţa sunt de natură a genera permanent atitudini şi compor-
tamente proactive. În cazul producerii de evenimente negative grave, lipsa de responsa-
bilitate şi competenţă conduce la atitudini şi comportamente profund reactive, de cele mai 
multe ori exagerate şi abuzive, de natură a provoca nemulţumiri şi insatisfacţii din partea 
celor controlaţi şi sancţionaţi, precum şi a publicului larg. Reactivitatea rezolvă proble-
mele pe termen scurt. Proactivitatea rezolvă problemele pe termen lung şi constituie 
premisa obţinerii de performanţe. La rândul său, integritatea este singura soluţie pentru 
consolidarea responsabilităţii şi pentru asigurarea celui mai favorabil mediu organi-
zaţional de dezvoltare a competenţelor angajaţilor din instituţiile publice, premisă majoră 
a obţinerii de performanţe remarcabile. În opinia noastră, aspectele evidente de respon-
sabilitate, competenţă şi integritate, trebuie să genereze adevărate modele de atitudine şi 
comportament în rândul angajaţilor instituţiilor şi a populaţiei. În acest sens, rolul cel mai 
important şi fundamental, am putea spune, îl au conducătorii de la cel mai înalt nivel, 
începând cu Preşedintele României, parlamentari, Prim-ministru, miniştri, conducătorii 
instituţiilor centrale şi locale de stat, precum şi ale întregii administraţii publice centrale şi 
locale etc., care ar trebui să se constituie în cele mai autentice valori morale şi sociale din 
România. 

Din punctul nostru de vedere, prin asumarea acestor principii, nicio persoană nu mai 
poate fi legată mult timp de funcţia pe care o are, decât în măsura în care se dovedeşte a fi 
autodeterminată să le respecte. În aceste condiţii, lipsa de responsabilitate morală şi de 
competenţă ar trebui să conducă la depunerea demisiei de onoare, pentru a nu se mai 
ajunge la reacţii şi manifestări stradale, de genul celor produse în cazul incendiului din 30 
octombrie 2015, cu multe persoane decedate şi rănite grav, de la Clubul Colectiv. Astfel, 
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demisia de onoare ar trebui să facă parte din noua cultură organizaţională modernă, a 
instituţiilor publice din România33. În acelaşi timp, în mod preventiv, lipsa de integritate 
ar trebui dovedită şi prin teste de integritate instituţională, situaţie care ar trebui să 
conducă la suspendarea sau demiterea din funcţie, cu respectarea prevederilor legale şi pe 
baza unei proceduri foarte bine documentate şi aplicate la fiecare nivel instituţional. 
Iniţiativa actualului prim-ministru al României, domnul Dacian Cioloş, de a solicita mem-
brilor noului cabinet să semneze pe proprie răspundere o declaraţie că nu sunt corupţi, 
apreciem că este corectă, însă, în ceea ce priveşte viitorul instituţiei, considerăm că 
această declaraţie ar trebui completată şi cu un angajament de incoruptibilitate şi de 
aplicare în propria instituţie a principiilor menţionate mai sus. Pentru a crea adevărate 
premise anticorupţie şi de performanţă sistemică, apreciem că o asemenea declaraţie şi 
angajament se pretează să facă parte şi din procedura de numire pe funcţii de conducere 
în fiecare instituţie publică, situaţie care poate asigura şi simplificarea procedurii de 
suspendare sau demitere a celor ce se dovedesc a fi corupţi sau coruptibili, după caz. 

Pentru limitarea comportamentelor active şi pasive neetice, determinate de practici 
culturale şi profesionale neadecvate, o soluţie de succes anticorupţie considerăm că poate 
fi reprezentată şi de revizuirea legislaţiei, implementarea de proceduri simplificate de 
lucru prin eliminarea celor redundante şi a verigilor intermediare care nu sunt strict nece-
sare, precum şi eliminarea poziţiilor monopoliste în prestarea unor servicii, concomitent 
cu crearea de alternative pentru cetăţeni [7]. 

În ceea ce ne priveşte, apreciem că printre metodele de îmbunătăţire a măsurilor de 
combatere a micii corupţii, atât prin măsuri de prevenire, cât şi prin sancţiuni disuasive, ar 
putea să fie inclusă efectiv şi metoda furnizării cetăţenilor a unor instrumente moderne ale 
cunoaşterii, prin punerea la dispoziţia acestora în mod consecvent şi constant a informa-
ţiilor necesare, în cadrul comunicării digitale. Aceasta se poate realiza pe baza imple-
mentării şi aplicării unei legislaţii adecvate, în concordanţă cu Parteneriatul pentru o 
Guvernare Deschisă, la care România a aderat din anul 2012. În acest sens avem în 
vedere, în special, sporirea transparenţei şi a gradului de disponibilitate al datelor publice 
deschise puse la dispoziţia publicului larg, de către toate instituţiile publice din România, 
pe platformele de internet ale acestora, ceea ce poate asigura şi premise pentru creşterea 
integrităţii publice în lupta acestora împotriva corupţiei, dar şi a încrederii populaţiei în 
instituţiile publice. 

De asemenea, pentru ca ideile, gândurile, opiniile şi părerile publicului larg, pe baza 
disponibilităţii datelor publice deschise, să ajungă în spaţiul public, este necesar ca 
libertatea de exprimare să nu fie îngrădită în niciun fel. 

În final, având în vedere toate constatările efectuate prin prezentul studiu, care pun în 
evidenţă că problematica luptei anticorupţie a fost abordată într-o concepţie mult prea 
„tradiţionalistă”, în stil clasic românesc, apreciem că este dificil de evaluat şi de 

                                                 
33 În acest sens, Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Andreas von Mettenheim, apreciind şi faptul că este o 

diferenţă de cultură politică între România şi Germania, declara: „Nu cerem României să devină un paradis, pentru 
că nici Germania sau alte ţări europene nu sunt. Aceste puncte pe care noi le considerăm foarte importante... Nu e 
vorba de faptul că unii politicieni au fost deja condamnaţi definitiv. Simpla existenţă a unor asemenea acuzaţii, în 
Germania duce la depunerea mandatului şi la retragerea din funcţie”. A se vedea şi: http://m.antena3.ro/ 
politica/ambasadorul-germaniei-la-bucuresti-coruptia-are-un-impact-negativ-asupra-aderarii-la-schengen-
206322.html. 
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prognozat evoluţia dinamicii şi intensităţii corupţiei din România pentru următorii ani. 
Oricât de bune ar fi pe hârtie, legile şi strategiile nu pot fi decât total ineficace şi ine-
ficiente într-un climat social al cărui ethos cultivă sau încurajează necinstea şi corupţia. 
Ceea ce se întâmplă astăzi în România, ca fenomen grav, în domeniul corupţiei, şi nu 
numai, nu poate decât să ilustreze în cel mai dureros mod acest fapt. Există totuşi o mare 
speranţă, ca societatea românească, modernizându-se, prin toate mecanismele ei, între 
care cele care asigură respectarea ordinii de drept au un rol esenţial, să reuşească să 
realizeze şi să asigure un cadru durabil şi ireversibil de siguranţă şi legalitate anticorupţie. 
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Rezumat:  
Violenţa în familie, sub diferitele sale dimensiuni – fizică, sexuală, psihologică sau 

emoţională, economică, socială, prin deprivare sau neglijare – este un fenomen întâlnit în 
orice stat, indiferent de gradul de dezvoltare al acestuia. Această formă de violenţă poate 
afecta pe oricine şi poate fi exercitată de oricine, indiferent de vârstă, avere, religie, 
culoare, rasă, statut social, sex. Exercitarea oricărui act de violenţă în familie poate afecta 
drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei, precum: libertatea individuală, egalitatea 
în drepturi, dreptul la apărare, dreptul la familie, protecţia copiilor şi tinerilor. 

 
Cuvinte-cheie: violenţă; familie; fenomen; încălcare; drept; libertate 
 
 
1. Introducere 
Din păcate, deşi trăim într-o societate evoluată, în care tehnologia joacă un rol 

important şi în care ne place să ne considerăm mult mai evoluaţi decât înaintaşii noştri, 
inclusiv cât priveşte modul în care abordăm viaţa şi problemele acesteia, felul în care ne 
raportăm la ceilalţi şi cum relaţionăm cu aceştia, precum şi modul în care apreciem latura 
socială, emoţională, spirituală şi materială a vieţii noastre, nu am reuşit să eliminăm 
violenţa din relaţiile sociale în care ne implicăm. Provocările noilor realităţi sociale, 
stresul cauzat tocmai de aceste provocări cărora trebuie să le facem faţă, dorinţa şi lupta 
continuă de a ne perfecţiona, de a obţine mai mult de la noi sau de la ceilalţi, ne 
determină uneori a pierde controlul asupra acţiunilor noastre în detrimentul celor din jurul 
nostru, situaţie în care recurgerea la actele de violenţă, de orice natură, ni se poate părea 
sau chiar ni se pare soluţia cea mai simplă şi cea mai la îndemână. 

Actele de violenţă la care recurgem îi afectează, de multe ori, chiar pe membrii 
familiei, violenţa în familie fiind o problemă universală a cărei gravitate a fost recu-
noscută de comunitatea internaţională care a subliniat şi faptul că aceasta afectează 
drepturile fundamentale ale omului la viaţă, siguranţă, libertate, demnitate, integritate 
fizică şi psihică, motiv pentru care a adoptat o serie de documente internaţională care 
recomandă statelor să ia toate măsurile de ordin politic, administrativ şi financiar care se 
impun pentru a preveni şi combate fenomenul violenţei1, în special cel asupra femeii. 
                                                 

1 Ghid de intervenţie în cazurile de violenţă în familie, ghid realizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Familiei în colaborare cu experţi din alte ministere şi instituţii, precum şi cu sprijinul Fondului ONU pentru 
Populaţie (UNFPA) şi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, p. 4. Acest 
document a fost consultat la http://www.mpublic.ro/minori_2008/minori_5_11.pdf, la 22 octombrie 2015. 
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Orice formă de violenţă domestică exercitată asupra unei persoane va determina, în 
opinia noastră, şi o încălcare a unui drept sau libertate fundamentală a acesteia sau, cel 
puţin, o restrângere a exerciţiului vreuneia dintre acesteia, restrângere ce nu s-ar încadra, 
în mod evident, în prevederile art. 53 din Constituţia României, republicată, privitor la 
caracterul de excepţie al restrângerii exerciţiului unui drept. Prin acest articol, legiuitorul 
constituant a oferit „o soluţie juridică pentru adaptarea regimului juridic de garantare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale la realităţile vieţii sociale, economice şi politice”2, 
supuse mereu şi continuu schimbărilor, permiţând autorităţilor publice să restrângă exer-
ciţiul unor drepturi şi libertăţi, pentru a-şi îndeplini misiunile chiar şi în situaţii 
particulare, însă doar cu titlu de excepţie şi numai condiţionat şi fără a renunţa la protecţia 
juridică a drepturilor omului3. 

 
2. Reglementări internaţionale, europene şi naţionale relevante în domeniu  
După al doilea război mondial, comunitatea internaţională s-a arătat mai preocupată 

de construirea unui cadru legal privitor la violenţă, în general, recunoscând existenţa 
acestui fenomen grav care afecta şi încă afectează persoane din toate ţările lumii şi din 
toate segmentele societăţilor, precum şi necesitatea de a identifica nu doar cauzele care o 
determină, ci şi efectele pe care le produce asupra persoanei şi a societăţii în care aceasta 
se află, precum şi soluţii de prevenire a fenomenului, de răspândire şi, de ce nu, de era-
dicare a acestuia.  

Exercitarea oricărei forme de violenţă domestică presupune, astfel precum am 
afirmat şi în cele ce preced, o afectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
astfel că ni se pare firesc că unul dintre cele mai relevante documente internaţionale în 
acest domeniu, este Charta Naţiunilor Unite4 prin care statele membre ale Naţiunilor 
Unite îşi reafirmă credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi 
valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi a femeilor. Însă, în 
aprecierea noastră, în contextul acestei lucrări, nu am putea a nu menţiona, alături de 
Chartă, şi Declaraţia universală a drepturilor omului5, document care consacră drepturile 
civile, politice, economice, sociale şi culturale fundamentale ale fiinţei umane, precum: 
dreptul la viaţă, la libertate şi la securitate (art. 3), egalitatea în faţa legii şi dreptul la o 
protecţie egală în faţa acesteia (art. 7), dreptul la liberă circulaţie (art. 13), dreptul la 
căsătorie (art. 16) sau libertatea conştiinţei şi de exprimare (art. 18 şi 19). De altfel, chiar 
prin preambulul său, Declaraţia universală a drepturilor omului recunoaşte că „funda-
mentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume îl reprezintă recunoaşterea demnităţii inerente 
tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile”, „ignorarea şi 
dispreţuirea acestor drepturi a dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii”, 
„făurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvântului şi a 
convingerilor şi vor fi eliberate de teamă şi mizerie fiind proclamată drept cea mai înaltă 
                                                 

2 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită – comentarii şi 
explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 108. 

3 Ibidem, pp. 108-109 
4 Charta Naţiunilor Unite a fost semnată la San Francisco la 26 iunie 1945, la încheierea Conferinţei 

Naţiunilor Unite pentru Organizaţia Internaţională şi a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. 
5  Declaraţia universală a drepturilor omului a fost adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU, la 

10 decembrie 1948, fiind cuprinsă în Rezoluţia 217 A/III. România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când, 
prin R 955 (X) a Adunării Generale a ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre. 
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aspiraţie a oamenilor”. Aşadar, prin documentul internaţional fundamental în materia 
drepturilor omului, statele lumii membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au consacrat 
ca atare necesitatea recunoaşterii drepturilor egale şi inalienabile ale oricărei fiinţe 
umane, implicit fiind recunoscut faptul că nicio persoană nu poate să-şi exercite într-un 
mod abuziv aceste drepturi, încălcând astfel drepturile altei fiinţe umane, inclusiv prin 
apelarea la orice formă de violenţă. 

Ulterior, a fost adoptată, la data de 18 decembrie 1979, Convenţia ONU privind 
eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeii (CEDAW)6, iar la 6 
octombrie 1999 este adoptat Protocolul opţional la această convenţie, pentru ca la 
conferinţele mondiale asupra drepturilor femeii din Mexic, Copenhaga, Nairobi şi 
Beijing, statele lumii să se oblige să ia măsuri pentru a preveni şi a combate violenţa 
împotriva femeii7. 

La nivel regional, astfel de documente au fost adoptate de Consiliul Europei, astfel 
precum este Recomandarea nr. 85/2000 cu privire la violenţa în familie, potrivit căreia „li 
se recomandă guvernelor statelor membre să informeze opinia publică asupra caracte-
risticilor specifice, gravităţii şi dimensiunilor acestui fenomen [violenţa în familie – s.n.] 
şi să sprijine măsurile care au ca scop combaterea acestuia, încurajând organizarea 
agenţiilor, asociaţiilor şi fundaţiilor care au ca scop ajutorarea şi asistarea victimelor 
violenţei în familie”8. Chiar dacă am amintit întâi acest document ce conţine reglementări 
speciale în domeniu, nu putem a nu menţiona Convenţia europeană a drepturilor omului9 
care, prin prevederile sale, reiterează, la nivel regional, drepturi şi libertăţi fundamentale 
consacrate de documentele internaţionale, precum: dreptul la viaţă10, dreptul la libertate şi 
siguranţă (art. 5 din Convenţie), libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 9) sau 
libertatea de exprimare (art. 10). Această convenţie reaminteşte faptul că „exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor recunoscute de aceasta trebuie să fie asigurată fără nicio 
deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie” (art. 14), pentru ca, prin alte prevederi, să interzică expres 
abuzul de drept. În acest ultim sens se prevede că „nicio dispoziţie din… Convenţie nu 
poate fi interpretată ca autorizând unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare 
de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor 
sau libertăţilor recunoscute de … Convenţie, sau de a aduce limitări acestor drepturi sau 

                                                 
6 Această convenţie a fost adoptată şi deschisă spre semnare la Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 

34/180 din 18 decembrie 1979 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981, conform dispoziţiilor din art. 27 alin. (1). 
România a ratificat această Convenţie la 26 noiembrie 1981 prin Decretul nr. 342, decret publicat în B. Of. al 
României, Partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981. Document consultat la: http://www.hotararicedo.ro/ 
files/files/CONVENTIA%20ASUPRA%20ELIMINARII%20TUTUROR%20FORMELOR%20DE%20DISCRI
MINARE%20FATA%20DE%20FEMEI.pdf, la 22 octombrie 2015. 

7 Ghid de intervenţie în cazurile de violenţă în familie, op. cit., p. 18. 
8 Document menţionat în Ghidul de intervenţie în cazurile de violenţă în familie, op. cit., p. 18. 
9 Această Convenţie a fost semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953, 

fiind adoptată sub egida Consiliului Europei. România a ratificat această Convenţie, prin Legea nr. 30/1994, 
publicată în M. Of., Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Textul acestei Convenţii a fost amendat, ultima dată, în 
conformitate cu prevederile Protocolului nr. 14, protocol pe care România l-a ratificat prin Legea nr. 39/2005, 
publicată în M. Of., Partea I, nr. 238 din 22 martie 2005, protocol intrat în vigoare la data de 1 iunie 2010. 

10 Art. 2 din Convenţie europeană a drepturilor omului, document consultat pe http://www.echr.coe.int/ 
Documents/Convention_RON.pdf, la 20 octombrie 2015. 
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libertăţi, decât cele prevăzute de …. Convenţie” (art. 18). Iată, aşadar, că drepturile şi 
libertăţile consacrate de Declaraţia universală a drepturilor omului nu doar sunt preluate 
prin Convenţia europeană a drepturilor omului, sunt întărite şi sub alte aspecte 
reglementate de aceasta, care vizează garantarea nediscriminării şi interzicerea abuzului 
de drept, inclusiv de către un individ care ar putea astfel abuza de drepturile şi libertăţile 
sale fundamentale în detrimentul altuia sau a altora, inclusiv prin apelarea la forme de 
violenţă în familie.  

Drepturi precum cele amintite mai sus vom regăsi, la nivel regional, de această dată 
la nivelul Uniunii Europene, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene11. 
Astfel, recunoscând prin art. 2 şi 3, dreptul la viaţă şi dreptul la integritate al persoanei, 
prin art. 4, Carta interzice tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante, 
pentru ca, prin art. 5, să interzică sclavia şi munca forţată. Prin art. 14, Carta recunoaşte 
oricărei persoane dreptul la educaţie, iar prin art. 15, spre exemplu, recunoaşte oricărei 
persoane dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă şi acceptată în mod 
liber.  

În contextul drepturilor fundamentale astfel precum sunt acestea recunoscute prin 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Parlamentul European şi Consiliul 
European, prin Decizia nr. 293/2000/CE din 24 ianuarie 2000, au adoptat un program de 
acţiune comunitară – programul Daphne (2000-2003) – pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor12 pentru a contribui la creşterea gradului 
de sensibilizare a opiniei publice din Uniunea Europeană pe această temă, precum şi la 
intensificarea şi consolidarea cooperării între organizaţiile din statele membre care sunt 
active în domeniul combaterii violenţei13. 

În prezent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) No 1381/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 s-a stabilit Programul 
„Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie” al Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020, pro-
gram care abordează inclusiv problema presantă a violenţei împotriva femeilor, tinerilor 
şi copiilor şi a altor grupuri expuse riscurilor şi care înglobează inclusiv Programul 
Daphne 314. Unul dintre motivele luate în considerare de cele două instituţii ale Uniunii 
                                                 

11 Potrivit art. 6 al Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile 
prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din decembrie 2000, astfel cum a fost aceasta 
adoptată la 12 decembrie 2007, având aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor, însă prevederile aceluiaşi tratat 
menţionează că „dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite 
în tratate”. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost consultată la: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF, la 20 octombrie 2015. 

12 JO L 34, 9 februarie 2000, p. 1, consultat la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri 
=CELEX:32000D0293&rid=1, la 23 octombrie 2015. 

13 Ulterior, prin Decizia nr. 803/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 s-a 
adoptat continuarea acestui program de acţiune comunitară pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
copiilor, a tinerilor şi a femeilor şi pentru protejarea victimelor şi a grupurilor de risc (programul Daphné II) şi 
pentru perioada 2004-2008. JO L 134, 30 aprilie 2004, p. 37, consultat la http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0803&from=RO, la 23 octombrie 2015. De asemenea, prin Decizia nr. 
779/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2007 s-a stabilit instituirea, pentru perioada 
2007-2013, a unui program special de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor, 
precum şi de protecţie a victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor (programul Daphne III), ca parte a Programului 
general Drepturile fundamentale şi justiţia, JO L 137, 3 iulie 2007, p. 19, consultat la http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0779&from=RO, la 23 octombrie 2015.  

14 A se vedea în acest sens http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm, 
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Europene pentru adoptarea regulamentului anterior menţionat, vizează chiar „valorile pe 
care se întemeiază Uniunea, anume respectarea demnităţii umane, a libertăţii, a demo-
craţiei, a egalităţii, a statului de drept şi ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale”15, valori „specifice unei societăţi caracterizată prin pluralism, nediscri-
minare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”16. Este întărită 
ideea potrivit căreia „toate persoanele au dreptul de a beneficia în cadrul Uniunii de 
drepturile care le sunt conferite prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE) şi prin Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), iar Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene care, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, are forţă juridică obligatorie pe întreg teritoriul Uniunii, reflectă drepturile şi 
libertăţile fundamentale de care dispun cetăţenii în cadrul Uniunii”17. Se reaminteşte 
faptul că „aceste drepturi ar trebui promovate şi respectate integral, beneficierea de aceste 
drepturi impunând responsabilităţi şi obligaţii cu privire la alte persoane, la comunitatea 
umană şi la generaţiile viitoare”18, dar şi că „violenţa împotriva copiilor, tinerilor şi 
femeilor, precum şi împotriva altor grupuri expuse riscului violenţei, sub toate formele 
sale, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale şi un pericol grav pentru 
sănătate”19. Se recunoaşte că această violenţă este prezentă peste tot în Uniune şi are 
repercusiuni grave asupra sănătăţii fizice şi psihice a victimelor, precum şi a societăţii în 
ansamblu, pentru contracararea căreia – precum şi pentru protejarea victimelor – fiind 
necesară o voinţă puternică şi o acţiune coordonată, bazată pe metodele şi rezultatele 
programelor Daphne20. Cum la acest Program, „Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie”, al 
Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020, pot participa statele membre ale Uniunii, 
precum şi, în anumite condiţii, Islanda şi Liechtenstein, dezvoltarea de proiecte va putea 
ajuta, în continuare, inclusiv România în lupta pentru diminuarea şi controlarea feno-
menului violenţei în familie, în ansamblul său. 

În prezent, România are un cadru legislativ consistent cât priveşte prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, cele mai relevante acte normative fiind: Codul penal al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (lege republicată în M. Of., Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014); 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 
şi completările ulterioare (lege republicată în M. Of., Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014); 
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare (lege publicată în M. Of., Partea I, 
nr. 505 din 4 iunie 2014); Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

                                                                                                                                      
accesat la data de 23 octombrie 2015. Regulamentul (UE) No 1381/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 a fost publicat în JO L 354, 28 decembrie 2013, p. 62; consultat la: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN, la 23 octombrie 2015. 

15 Regulamentul (UE) No 1381/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, JO 
L 354, 28 decembrie 2013, p. 62.  

16 Ibidem, p. 62. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Regulamentul (UE) No 1381/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, JO 

L 354, 28 decembrie 2013, p. 63. 
20 Idem. 
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completările ulterioare (lege publicată în M. Of., Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 
2011), pentru ca, prin H.G. nr. 1156/2012, să fie aprobată Strategia naţională pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017, 
precum şi Planul operaţional pentru implementarea acesteia21. 

Prin această strategie naţională se recunoaşte incapacitatea chiar a comunităţii 
internaţionale de a găsi soluţii viabile care să pună capăt acestui fenomen al violenţei în 
familie, în ciuda numeroaselor dezbateri ce au avut loc de-a lungul timpului şi care au 
vizat toate dimensiunile acestuia – psihologică, sociologică, economică, medicală etc. 
Strategia naţională recunoaşte vulnerabilitatea unor grupuri din societate în faţa violenţei, 
printre acestea aflându-se femeile, copii, persoanele vârstnice, subliniind că potrivit 
„datelor recente…. societatea românească contemporană, în lipsa unor modele pro-
gresiste, tinde să se orienteze spre construirea relaţiilor dintre femei şi bărbaţi în familie, 
către un model patriarhal, axat din păcate, pe fondul scăderii nivelului de trai, al nivelului 
de educaţie şi pe evoluţiile sociale negative ale tranziţiei româneşti”22. În acest context se 
apreciază oportunitatea şi necesitatea construirii „unei protecţii juridice cuprinzătoare şi 
coerente a integrităţii victimelor violenţei în familie”23. Prin chiar proiectul de lege24 
privind ratificarea acestei convenţii, se recunoaşte, chiar de către Guvernul României, că 
violenţa împotriva femeilor încalcă drepturile protejate prin Carta europeană a drepturilor 
fundamentale, printre care dreptul la viaţă, demnitatea şi interdicţia de a folosi violenţa şi 
tortura, motiv pentru care semnarea de către România a Convenţiei de la Istanbul 
reprezintă un progres în consolidarea cadrului juridic universal în materia protecţiei şi 
promovării drepturilor omului. Faţă de cele subliniate în Expunerea de motive a pro-
iectului de lege specificat, apreciem că nu doar această formă de violenţă este cea care 
afectează drepturi şi libertăţi fundamentale, ci orice formă de violenţă domestică; precum 
şi că aceste forme de violenţă afectează mai multe astfel de drepturi şi libertăţi 
fundamentale faţă de cele menţionate, nefiind vorba doar despre astfel de drepturi şi 
libertăţi consacrate doar de acest document internaţional, ci şi de cele menţionate în cele 
ce preced, şi nu numai, dar şi de cele din Constituţia României, republicată, care recu-
noaşte, ocroteşte sau garantează, după caz, drepturile şi libertăţile recunoscute prin 
documente internaţionale şi regionale în domeniu. 

 

                                                 
21 Această hotărâre de guvern a fost publicată în M. Of., Partea I, nr. 819 din 6 decembrie 2012. 
22 Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie a fost consultată la: 

http://aleg-romania.eu/docs/strategie%20violenta.pdf, la 23 octombrie 2015. 
23 Idem. Această Strategie naţională a fost adoptată şi, urmare a semnării, a fost supusă ratificării de către 

România, Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice, convenţie 
adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, convenţie semnată inclusiv de toate statele membre ale Consiliului Europei şi 
prin care se reiterează recomandarea consolidării politicii comprehensive şi coordonate în vederea prevenirii şi 
combaterii tuturor formelor de violenţă în familie, în special prin îmbunătăţirea coordonării la cel mai înalt nivel şi 
elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni şi a pedepsi actele de violenţă în familie. Convenţia 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – 
denumită pe scurt Convenţia de la Istanbul – a fost adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei la data de 
7 aprilie 2011 şi a fost deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei la data de 11 mai 2011, cu 
prilejul celei de-a 121-a Sesiuni a Comitetului Miniştrilor desfăşurată la Istanbul. România a semnat această 
Convenţia la data de 27 iunie 2014. 

24 Acest proiect de lege a fost consultat la: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/proiectul-de-lege-privind-
ratificarea-conventiei-de-la-istanbul-aprobat-de-executiv, la 23 octombrie 2015. 



70 Devianţă şi criminalitate 

3. Aspecte teoretice privind violenţa în familie 
Din punct de vedere juridic, violenţa presupune folosirea forţei fizice sau a altor 

metode pentru a produce o vătămare a integrităţii unei persoane sau a aduce prejudicii 
bunurilor sale, este un abuz care are drept scop stabilirea unei relaţii de putere şi de 
impunere a acestei relaţii subiectului asupra căreia este îndreptată25. 

Cât priveşte una dintre dimensiunile violenţei, şi anume violenţa domestică sau 
intrafamilială, aceasta este apreciată de doctrină ca fiind o formă de violenţă îndreptată 
împotriva unor membri ai familiei, a partenerului, copilului sau vârstnicului26. 

 Violenţa în familie, cunoscută şi sub denumirea de abuzul domestic, abuzul în 
căsătorie, violenţa în familie, violenţele şi loviturile asupra/ale partenerului, violenţa 
partenerului intim (VPI), este definită ca un model de comportamente abuzive de către un 
partener împotriva celuilalt partener dintr-o relaţie intimă, precum este căsătoria, familia, 
coabitarea, concubinajul, sau precum sunt relaţiile premaritale, pe când violenţa 
domestică poate însemna şi punerea în pericol, constrângerea penală, răpirea, privarea de 
libertate nelegală, violarea de domiciliu, hărţuirea27. Într-o altă opinie28, violenţa do-
mestică poate fi descrisă ca fiind puterea de care abuzează un adult în cadrul unei relaţii 
pentru a-l putea controla pe celălalt adult. În cadrul unei astfel de relaţii se stabileşte o 
stare de control şi de teamă, prin intermediul violenţei şi a altor forme de abuz. Această 
violenţă poate lua forma: agresiunii fizice, a abuzului psihologic, a abuzului social, a 
abuzului financiar sau a abuzului sexual. Frecvenţa cu care se săvârşeşte actul violent 
poate varia, acesta producându-se sau nu, fiind ocazional sau cronic. Se apreciază, de 
asemenea, că termenul de „violenţă domestică” se referă, de regulă, la violenţa dintre 
parteneri adulţi intimi29. Sfera acestui comportament avut în vedere de această termi-
nologie variază în funcţie de contextul în care este folosită30. Definiţiile clinice sunt, 
deseori, mai cuprinzătoare, mai largi decât cele juridice, astfel, spre exemplu, printr-o 
astfel de definiţie clinică se consideră că violenţa domestică este un tipar de compor-
tamente abuzive şi coercitive, inclusiv atacuri fizice, sexuale şi psihologice, precum şi 
constrângeri economice, pe care adulţii sau adolescenţii le folosesc împotriva partenerilor 

                                                 
25 A. Mihăilă, Sociologia dreptului, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 257. 
26 Idem. 
27 Chhikara, Pankaj; Jakhar, Jitender; Malik, Anil; Singla, Kamal; Dhattarwal, S. K., Domestic Violence: The 

Dark Truth of Our Society, lucrare publicată în J Indian Acad Forensic Med. Jan-March 2013, Vol. 35, No. 1 (ISSN 
0971-0973), p. 71. Lucrarea a fost consultată la: http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target= 
ijor:jiafm&volume=35&issue=1&article=018, la 20 octombrie 2015. 

28 Kaur, Ravneet; Garg, Suneela, Addresing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda, 
lucrare publicată în Indian Journal of Community Medicine 2008 Apr; 33(2): p. 73. Lucrarea a fost consultată la: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2784629/, la 20 octombrie 2015. 

29 Fantuzzo, John W., Mohr, Wanda K., Prevalence and Effects of Child Exposure to Domestic Violence, 
lucrare publicată în The future of Children Domestic Violence and Children, Vol. 9. No. 3-Winter 1999, p. 22. 
Lucrarea a fost consultată la: https://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/09_03_1.pdf, la 20 
octombrie 2015. 

30 National Research Council. Understanding violence against women. N.A. Crowell and A.W. Burgess, eds. 
Washington, DC: National Academy Press, 1996; American Psychological Association. Violence and the family: 
Report of the American Presidential Task Force on Violence and the Familly. Washington, DC: APA, 1996, şi 
Cicchetti, D., and Toth, S., A development psychopathology perspective on child abuse and neglect, in Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1995) 34:541-65, citate de Fantuzzo, John W., Mohr, 
Wanda K., op. cit. 
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lor intimi31. În schimb, un cod de comportament în cazul violenţei domestice şi în familie, 
se limitează la a defini această formă de violenţă doar la actele de vătămare fizică, 
inclusiv actele sexuale involuntare, sau ameninţarea cu o vătămare fizică32. 

Nu doar doctrina distinge între formele de violenţă domestică, definindu-le diferit 
prin raportare, de regulă, la tipurile şi formele de manifestare a violenţei în familie, ci 
chiar şi actele normative consacră această distincţie. Astfel, spre exemplu, Convenţia 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 201133, defineşte, prin art. 3 lit. b), 
violenţa domestică ca reprezentând toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică 
sau economică, care se produc în mediul familial sau domestic sau între foştii sau actualii 
soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu 
victima34. Distinct de acest tip de violenţă, deşi într-o oarecare măsură poate fi 
considerată o componentă a acesteia, lit. a) a aceluiaşi articol defineşte violenţa împotriva 
femeilor ca fiind o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva 
femeilor ce presupune toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt 
probabile a rezulta în, vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică 
cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, constrângerea sau deprivarea 
arbitrară de libertate, indiferent dacă se produce în public sau în viaţa privată. Mai mult 
decât atât, lit. d) a art. 3 din aceeaşi convenţie identifică o formă specifică de violenţă, 
anume cea de gen împotriva femeilor care se referă la violenţa care este direcţionată 
împotriva unei femei pentru că ea este o femeie sau care afectează femeile în mod 
disproporţionat. 

 
4. Forme de violenţă şi drepturi şi libertăţi încălcate 
Nu doar doctrina, ci şi actele normative internaţionale, regionale sau naţionale disting 

între diferitele forme de violenţă domestică, precum: violenţa verbală, violenţa psihologică, 

                                                 
31 Ganley, a., and Schechter, S., Domestic violence: A national curriculum for child protective services. San 

Francisco: Familiy Violence Prevention Fund, 1996, p. 5, lucrare citată de Fantuzzo, John W., Mohr, Wanda K., op. cit. 
32 National Council of Juvenile and Family Court Judges. Family violence: A model state code. Reno, NV: 

NCJFCJ, 1994, p. 1, lucrare citată de Fantuzzo, John W., Mohr, Wanda K., op. cit. 
33 În România, Legea nr. 217/2003, republicată, prin art. 3 alin. (1), defineşte violenţa în familie ca fiind orice 

acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, 
săvârşită de către un membru de familie (art. 5 al legii vine şi explică ce se înţelege prin membru de familie, 
făcându-se referire atât la ascendenţi şi descendenţi, inclusiv cele adoptate până la persoanele care au stabilit relaţii 
asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc, spre exemplu) împotriva 
altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, 
emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. 
Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că violenţa în familie presupune şi împiedicarea femeii de a-şi exercita 
drepturile şi libertăţile fundamentale. 

34 Doctrina a relevat, de altfel, necesitatea de a adapta definiţia violenţei domestice la noile realităţi pe care le 
surprinde termenul de „familie” a cărei modernă accepţiune nu se mai reduce la concepţia clasică. Mai mult decât 
atât violenţa domestică se referă şi la abuzurile ce pot fi exercitate asupra unor membri ai familiei lărgite, precum 
cumnata sau verişoara, dar şi la abuzurile care-i vizează pe cei în vârstă. A se vedea, în acest sens, Newton, C.J., 
MA, Domestic violence: An overview, FindCounseling.com, Mental Health Journal. February, 2001, lucrare 
consultată la: http://www.aaets.org/article145.htm, la 20 octombrie 2015, sau Dempsey, Michelle Madden, What 
Counts as Domestic Violence? A Conceptual Analysis, lucrare publicată în William & Mary Journal of Women and 
the Law, Volume 12, Issue 2, article 3, pp. 313-314, accesată pe: http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 
cfm?abstract_id=820866, la 20 octombrie 2015. 
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violenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa economică, violenţa socială, violenţa spirituală35. 
Spre exemplu, potrivit, art. 4 lit. e) din Legea nr. 217/2003, republicată, violenţa economică 
presupune interzicerea activităţii profesionale, privarea de mijloace economice, inclusiv 
lipsirea de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă 
necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului 
de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, controlul inechitabil asupra bunurilor 
şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în 
detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu 
efect similar. Raportându-ne numai la prevederile din Constituţia României, republicată, 
privind drepturile şi libertăţile fundamentale, vom putea observa că manifestarea acestei 
forme de violenţă domestică afectează dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică, 
victima violenţei fiind în imposibilitatea de a-şi permite existenţa fizică; libertatea 
individuală, victima fiind total dependentă de agresor; dreptul la apărare; dreptul la liberă 
circulaţie, dreptul la învăţătură; accesul la cultură; dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la 
muncă şi la protecţie socială; dreptul de proprietate privată; libertatea economică. Lipsa 
unor resurse minime financiare, precum şi a posibilităţii de a le obţine pe acestea, 
subordonează total victima şi acţiunile acesteia agresorului, restrângându-i astfel grav 
exerciţiul unora dintre drepturile şi libertăţile fundamentale recunoscute oricărei fiinţe 
umane, sau, mai grav, „privând-o” total de acestea. 

 
5. Concluzii 
Prin această lucrare ne-am propus a releva complexitatea problematicii privitoare la 

violenţa domestică, diferitele unghiuri din care această problemă globală care afectează 
orice societate, drepturi şi libertăţi fundamentale şi a cărei victimă poate fi orice persoană, 
indiferent de sex, vârstă, avere, apartenenţă socială, nivel de educaţie, orientare sexuală, 
orientare religioasă, culoare etc., pentru ca în viitoare lucrări să analizăm detaliat 
diferitele aspecte doar atinse în lucrare. Complexitatea acestui fenomen este relevată şi de 
multiple încercări de pe plan internaţional şi regional de a identifica cauzele acestuia, 
tipurile şi formele de manifestare, efectele pe care le produce, tipologia şi portretul 
victimei şi a agresorului pentru a putea creiona soluţii, inclusiv un cadru legal în care 
comunitatea internaţională, regională şi naţională, prin structurile specifice să aibă 
posibilitatea de a interveni pentru a preveni şi a combate, chiar şi într-o mică măsură, 
orice formă a violenţei domestice. 
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Rezumat:  
Conectarea României la realităţile Uniunii Europene necesită adaptarea continuă a 

legislaţiei în legătură directă cu tratatele, convenţiile şi recomandările în materie, ale 
acestora. 

Codul penal român a fost supus în ultimii ani unui proces de reformă profundă, care a 
avut ca punct de plecare toate aceste reglementări europene. Activităţile specifice de 
educaţie şi asistenţă psihosocială, coordonate de personalul specializat, sunt o condiţie 
necesară, dar nu suficientă pentru recuperarea şi incluziunea socială a minorilor delinc-
venţi. Implicarea personalului din sistemul de justiţie penală, în reintegrarea socială a 
acestora, se realizează în colaborare cu instituţii şi organizaţii care îşi pot aduce aportul la 
creşterea şanselor de reintegrare în societate şi la reducerea riscului de recidivă. 

Pregătirea pentru eliberare şi reintegrare socială începe imediat după primirea la 
locul de detenţie, care implică elaborarea unui plan de evaluare şi intervenţie educativă şi 
terapeutică pentru fiecare minor condamnat. Pentru prima dată, în 2011, Ministerul 
Justiţiei a reuşit promovarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfă-
şurare de activităţi educaţionale, culturale, terapeutice, de consiliere şi asistenţă socială în 
penitenciare – OMJ 2199/2011, document de valoare programatică, care garantează un 
nivel minim standard de activităţi, care au ca scop reintegrarea socială a deţinuţilor. 

 
Cuvinte-cheie: reglementări naţionale, sistemul penitenciar românesc, măsuri educative, 

minori delincvenţi 
 
 
1. Introducere – abordări şi cauze ale delincvenţei juvenile 
Conectarea României la realităţile Uniunii Europene reprezintă o nevoie şi o realitate 

generală şi, în ceea ce ne priveşte, în directă legătură cu sistemul de justiţie penală, în 
general, şi al celui pentru minori, în special. 

Dincolo de reglementările penale, sancţionarea minorilor delincvenţi reclamă o 
abordare multi- şi interdisciplinară, astfel că, psihologia, sociologia, psihiatria şi multe 
alte ramuri ale ştiinţelor sociale au un aport semnificativ în abordarea integrată a 
minorului delincvent. Formele de devianţă sunt adesea considerate implicit, forme de 
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delincvenţă, ceea ce nu poate fi tolerat în acord cu actuala dezvoltare a ştiinţelor socio-
umane. Sociologia devianţei a fost considerată ca fiind un subiect „tabu” în timpul 
regimului totalitar din România, care a ignorat sau chiar negat existenţa unor manifestări 
„deviante” în societatea socialistă, prin secretizarea totală a oricăror date sau informaţii 
ştiinţifice, precum şi prin neacceptarea apariţiei şi evoluţiei „normale” a devianţei în orice 
societate umană.  

Cusson (2014) defineşte comportamentul deviant ca ansamblu disparat de transgre-
siuni, conduite dezaprobate şi indivizi marginali, care datorită contradicţiilor apărute în 
raport cu aşteptările, normele şi valorile grupului, riscă să conducă la comportamente 
delincvente şi implicit la sancţiuni penale. 

În România măsurile luate pentru reducerea delincvenţei juvenile sunt reglementate 
de către Codul penal, care a fost supus în ultimii ani, unui proces de reformă profundă, 
având ca punct de plecare tratatele, convenţiile şi reglementările europene.  

Analizând nivelul situaţiei sociale a familiei, nivelul condiţiilor în care se desfăşoară 
socializarea adolescentului şi calitatea acestei socializări, Shaw şi McKay au ajuns la 
concluzia că delincvenţa juvenilă este consecinţa dificultăţilor materiale, incoerenţelor şi 
conflictelor individuale sau colective cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii. Din acest 
motiv, tinerii delincvenţi provin din familii caracterizate printr-un nivel scăzut socio-
economic şi cultural, condiţii precare de locuinţă şi confort şi care au un număr mare de 
copii, nereuşind să asigure o socializare şi o educaţie adecvate. Delincvenţii minori 
domiciliază, de regulă, în zonele periferice şi sărace ale marilor oraşe şi provin din familii 
dezorganizate. Majoritatea detestă şcoala şi mediul şcolar, au o slabă inserţie şcolară, ceea 
ce îi face, în final, să fugă de acasă sau să abandoneze şcoala, asociindu-se în grupuri 
stradale deviante. 

Este adevărat şi recunoscut faptul că sărăcia produce delincvenţă, motiv pentru care 
mult timp s-a afirmat în România faptul că clasa muncitoare este una periculoasă. Dar o 
analiză cauzală nu se poate mulţumi cu evidenţe, ea trebuie să confirme sau să infirme 
veridicitatea acestora. Cercetări recente au încercat să măsoare importanţa factorului 
„inegalitate socială” în apariţia şi producerea fenomenului infracţional. Marea majoritate 
a cercetărilor se bazează pe faptul că într-o societate ierarhizată, inegalitatea economică 
dintre grupurile sociale, provoacă conflicte de interese legate de distribuţia resurselor. În 
cadrul acestei ipoteze se face distincţia între inegalitatea atribuită, inegalitatea dobândită 
şi sărăcie. 

Inegalităţile socio-economice între grupurile etnice, dar şi în interiorul fiecăruia 
dintre grupuri sunt corelate pozitiv cu procentajele ridicate de criminalitate violentă. Dar 
când această inegalitate este neutralizată, sărăcia nu mai este corelată cu aceste 
procentaje. Astfel, agresiunile şi violenţa par să provină mai puţin din lipsă de resurse 
decât din sentimentul de injustiţie. Oraşele din sudul SUA au o rată a criminalităţii 
violente superioară celei din oraşele din nord, nu datorită unei tradiţii de revoltă, nici din 
cauza unei săracii mai mari, ci din cauza unei inegalităţi economice mult mai mare în 
această parte a ţării (Jolliffe & Haderman, 2015). 

Un rol deosebit de important în abordarea delincvenţei juvenile aparţine subculturilor 
delincvente. Caracterizate printr-o serie de trăsături specifice, acestea impun membrilor 
săi, desfăşurarea unor activităţi ilicite şi delincvente. Mecanismul principal prin care 
aceste subculturi acţionează asupra indivizilor este acela de socializare în grup, aşa cum 
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arată Cohen, prin transmiterea şi „învăţarea” diferitelor procedee şi tehnici delincvente, 
motiv pentru care teoria sa a mai fost denumită şi teoria „învăţării (însuşirii) reacţiei 
delincvente” (reaction-formation theory) (Moţiu, Trocan, Moţiu, Tomiţă, 2008, p. 296). 

Pentru a fi în acord cu ultimele evoluţii în ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă şi 
modul de sancţionare a acesteia în cadrul sistemelor de justiţie penală, arătăm faptul că 
abordarea socio-ecologică standard situează acest fenomen în sfera unor numeroase 
nivele ale structurii sociale, de la individ, familie, vecinătate, comunităţi, mass media şi 
până la politicele sociale care vizează toate acestea. Este vorba despre interacţiunea dintre 
indivizi şi mediul lor social şi natural, care este apreciată ca fiind cea mai importantă în 
alegerea opţiunilor, în special la tineri. În acord cu această abordare, delincvenţa juvenilă 
este explicată ca fiind consecinţa schimbului particular între persoană şi contextul său de 
viaţă (White, 2015). 

  
2. Măsuri alternative privative şi neprivative de libertate  
În literatura de drept internaţional au fost enunţate o serie de criterii care ar trebui 

îndeplinite pentru asigurarea succesului unui regim sancţionator. Este vorba, în primul 
rând, de măsuri diversificate, impuse la scurt timp după observarea unei încălcări a 
normelor de drept internaţional (Micu, 2013, p. 41). Este unanim acceptat faptul că 
instituţionalizarea minorilor delincvenţi trebuie realizată separat de adulţi şi trebuie să 
implice o serie de alte servicii sociale, dincolo de cele aparţinând sistemului de justiţie 
penală. Raţiunea acestor intervenţii porneşte de la accepţiunea că tinerii sunt mult mai 
vulnerabili decât adulţii şi necesită un parcurs de dezvoltare pozitivă, care nu poate fi 
acoperit de pedeapsă şi sistemul de justiţie retributivă (Maggard, 2015).  

În România, răspunderea penală a minorului este reglementată de noul Cod penal 
(NCP), intrat în vigoare din 1 februarie 2014. La acest capitol, prevederile nu sunt 
modificate substanţial faţă de vechiul Cod penal, astfel că, minorii care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani nu răspund penal. În schimb, cei care au vârsta între 14 şi 16 ani răspund 
penal numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ, în timp ce minorii 
care au împlinit vârsta de 16 ani răspund penal potrivit legii. 

Într-o primă analiză a reglementărilor naţionale legate de minoritate, putem arăta 
faptul că acestea sunt în concordanţă cu prevederile art. 40 pct. 3 lit. a) din Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite – cu privire la drepturile copilului – care precizează: 
„Statele părţi se vor strădui să promoveze adoptarea de legi, de proceduri, crearea de 
autorităţi şi instituţii special concepute pentru copii bănuiţi, acuzaţi sau declaraţi că ar fi 
comis încălcări ale legii penale şi, în special, să stabilească o vârstă minimă sub care copii 
vor fi prezumaţi că nu au discernământul de a încălca legea penală”.  

Faţă de minorii care au săvârşit infracţiuni se pot lua numai măsuri educative, 
sistemul lor fiind unul mixt: neprivative şi privative de libertate. Regula o reprezintă 
măsurile neprivative de libertate, întrucât cele privative se pot aplica în numai două 
cazuri: a) dacă minorul a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură 
educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea 
infracţiunii pentru care este judecat; b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. 
Remarcăm că în aceste situaţii instanţa nu este obligată, ci are doar facultatea de a lua o 
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măsură educativă privativă de libertate, aspect care rezultă atât din formularea art. 114 
alin. (2), cât şi din art. 123 alin. (3) lit. a)-b) NCP (Hotca, Slăvoiu, 2014, p. 216) . 

Conform art. 115 C. pen., măsurile educative se împart în două categorii, neprivative 
şi privative de libertate, primele reprezentând regula. Prin comparaţie cu vechiul Cod 
penal – care arăta că „Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură 
educativa ori i se poate aplica o pedeapsă. Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază 
că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului” – noile 
reglementări au eliminat pedeapsa pentru minori.  

În ceea ce priveşte măsurile educative, acestea sunt tratate diferit de noul Cod penal, 
fiind realizată o distincţie clară între măsurile educative neprivative de libertate şi cele 
privative de libertate.  

 
■ Măsuri educative neprivative de libertate 
Aşadar, potrivit noilor dispoziţii, măsurile educative neprivative de libertate sunt în 

număr de 4, şi anume: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de 
săptămână şi asistarea zilnică. 

Potrivit prevederilor noului Cod penal, stagiul de formare civică este organizat sub 
forma unor sesiuni continue sau periodice şi include unul sau mai multe module cu 
caracter teoretic sau aplicativ, adaptate vârstei şi personalităţii minorilor şi ţinând seama, 
pe cât posibil, de natura infracţiunii comise. În desfăşurarea stagiului stabilit de instanţă 
se va avea în vedere un număr lunar de 8 ore de formare civică (Hotca, Slăvoiu, 2014, 
p. 219). Astfel, „Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe 
durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probaţiune, fără a 
afecta programul şcolar sau profesional al minorului”. 

În ceea ce priveşte consemnarea la sfârşit de săptămână, aceasta înseamnă că 
minorul nu poate părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă 
între 4 şi 12 săptămâni, în afară de cazul în care, în această perioadă, are obligaţia de a 
participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă. 

Totodată, atunci când este asistat zilnic, minorul este obligat să respecte un program 
stabilit de serviciul de probaţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului. Conform art. 69 alin. (2)-(3) din 
Legea nr. 253/2013, programul va ţine cont de nevoile identificate ale minorului, de 
situaţia sa socială şi, după caz, profesională şi de obligaţiile şi interdicţiile impuse 
acestuia pe perioada executării măsurii. Programul are în vedere dezvoltarea armonioasă 
a personalităţii minorului, prin implicarea acestuia în activităţi ce presupun relaţionare 
socială, organizarea modului de petrecere a timpului liber şi valorificarea aptitudinilor 
sale. Programul zilnic şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească minorul sunt 
stabilite de comun acord de către consilierul de probaţiune şi părinţi, tutore sau altă 
persoană în grija căreia se află minorul, cu consultarea acestuia, iar în caz de dezacord, se 
fixează de către judecătorul delegat cu executarea (Hotca, Slăvoiu, 2014, p. 222). 

Ca şi până acum, minorul poate fi supravegheat, totuşi, dacă vechile reguli acordau 
supravegherii un capitol întreg, făcând diferenţa între libertate sub supraveghere şi 
libertate sub supraveghere severă, noul Cod penal a simplificat regulile privind 
supravegherea. Astfel, această măsură educativă este definită după cum urmează: 
„Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în 
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cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea 
serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de 
formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură 
cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia”. 

Până acum, supravegherea era realizată de părinţi sau, în cazul supravegherii severe, 
de către o instituţie autorizată în acest sens. Supravegherea de către serviciul de proba-
ţiune trebuie să fie orientată spre verificarea modului de respectare a obligaţiilor impuse 
de către instanţă în special pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare 
profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite 
persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a minorului (Paşca, 2014, p. 490). 

Potrivit prevederilor actuale, minorului i se pot impune câteva obligaţii în plus pe 
durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, pe care acesta trebuie să le 
respecte. Mai exact, instanţa poate dispune ca minorul: 

• să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; 
• să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită 

de instanţă; 
• să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la 

alte adunări publice, stabilite de instanţă; 
• să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, 

cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă; 
• să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; 
• să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. 
În plus, obligaţiile pe care le poate impune instanţa se aplică acum pentru toate 

măsurile educative neprivative de libertate, şi nu doar în cazul măsurii libertăţii supra-
vegheate, aşa cum stipulau vechile prevederi. În schimb, se păstrează unele dispoziţii 
referitoare la situaţiile când aceste obligaţii sunt revocate sau prelungite de instanţă. 
Astfel, dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea 
unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, 
instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei 
supravegheate şanse mai mari de îndreptare. „Instanţa dispune încetarea executării unora 
dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este 
necesară”, se precizează în noul Cod. 

Dacă pe parcursul executării unei măsuri educative neprivative de libertate, minorul 
nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii sau obligaţiile impuse, 
instanţa dispune fie prelungirea duratei măsurii educative ce se execută, fără a se putea 
depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta, fie înlocuirea măsurii educative luate 
iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă sau chiar înlocuirea 
măsurii educative luate iniţial cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un 
centru educativ, în cazul în care faţă de minor a fost luată măsura educativă neprivativă de 
libertate cea mai severă (asistarea zilnică), pe durata maximă (Paşca, 2014, p. 493). 

 
■ Măsurile educative privative de libertate 
Reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului minor se execută într-un regim 

special de detenţie, având în vedere particularităţile vârstei, astfel încât privarea de 
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libertate să nu prejudicieze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a acestor persoane 
(Neagu, Damaschin, 2014, p. 646). 

 
 Internarea într-un centru educativ 

Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului 
într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de 
pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum şi programe de 
reintegrare socială. Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani. 

Conform noului Cod penal, dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă 
infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa 
poate menţine măsură internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a 
depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru 
de detenţie. 

În cazul în care, pe durata internării, minorul a dovedit interes constant pentru însu-
şirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reinte-
grării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa poate 
decide fie înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală 
cu durata internării neexecutate, fie liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată 
a împlinit vârsta de 18 ani. Odată cu înlocuirea sau liberarea instanţa impune, până la 
împlinirea duratei măsurii internării, respectarea uneia sau a mai multora dintre obligaţiile 
prevăzute în art. 121 NCP (Hotca, Slăvoiu, 2014, p. 226). 

În cazul în care, între timp, minorul comite o nouă infracţiune, atunci instanţa poate 
decide chiar internarea într-un centru de detenţie. 

 
 Internarea într-un centru de detenţie 

Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea mino-
rului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supra-
veghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de 
pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale. 

Noul Cod penal stabileşte că internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 
ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este 
închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, când internarea se ia pe o 
perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani. 

Dacă, în perioada internării, minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat 
pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării. 

În cazul în care, pe durata internării, minorul a dovedit interes constant pentru 
însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea 
reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa 
poate decide înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice sau liberarea din 
centrul de detenţie, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. 

În cazul ambelor măsuri, dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de 
executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, instanţa revine asupra înlo-
cuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii 
internării într-un centru educativ sau de detenţie. 
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3. Concluzii 
După o succintă analiză a măsurilor educative, aşa cum sunt acestea prevăzute în 

actuala legislaţie penală, arătăm ceea ce reprezintă substratul acestei lucrări, faptul că 
sistemul sancţionator penal îşi regăseşte eficienţa doar ţinând cont de o multitudine de 
factori care au generat comportamentul delincvent. În acest sens „...succesul instituirii şi 
aplicării unui regim sancţionator nu depinde numai de întrunirea anumitor criterii. 
Trebuie avută în vedere şi situaţia concretă, contextul politic în care sunt aplicate sau 
alte elemente de oportunitate” (Micu, 2013, p. 42). 

Deciziile cu privire la condiţiile speciale, la intensitatea supravegherii sau la sensul 
propriu-zis al controlului exercitat, poate avea un impact important în viaţa tânărului 
delincvent. De aceea este extrem de important ca, la luarea acestor decizii, să existe o 
profundă consultare cu serviciile de probaţiune, care la rândul lor pot solicita opinii de 
specialitate de la alţi furnizori de servicii. 

O serie de cercetări (May, Applegate, Ruddell, &Wood, 2014; Wodahl, 2015) 
demonstrează faptul că mediul custodial oferă puţine oportunităţi pentru educaţie, muncă 
şi tratament şi adesea reprezintă un mediu periculos care conduce la un grad ridicat de 
violenţă şi victimizare. Rezultatele acestor cercetări arată faptul că sancţiunile graduale în 
mediul custodial vor conduce la eficienţă mai scăzută în raport cu cele aplicate în 
comunitate, tocmai datorită timpului petrecut în acest mediu.  

Nu în ultimul rând, traumele şi frustrările resimţite în cadrul acestor contexte 
custodiale cu deficit de socializare, se vor repercuta profund în structura personalităţii 
tânărului, devenind premise puternice ale unui potenţial comportament delincvent. 
Cercetările noastre ulterioare pornesc tocmai de la ipoteza că o mare parte dintre 
conduitele delincvente ale minorilor şi tinerilor îşi au originea în erorile educaţionale ale 
contextelor de socializare primară şi în lipsa de concordanţă a scopurilor acestora. 
Pornind de la o amplă literatură de specialitate, cercetarea noastră o serie de instrumente 
moderne, menite să aducă argumente ştiinţifice relevante, cu privire la eficienţa 
intervenţiilor recuperative în cadrul sistemului de justiţie penală pentru minori. 
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Rezumat:  
Această lucrare are ca premise o serie de rezultate obţinute în cadrul cooperării şi 

schimburilor de experienţă pentru dezvoltarea şi susţinerea rezilienţei ofiţerilor de proba-
ţiune în statele Uniunii Europene. Lucrarea va prezenta ca factor de noutate Modelul 
Stresului ca Scut al Rezilienţei, dezvoltat şi validat în cercetare, în rândul ofiţerilor de 
poliţie. Vom identifica factorii specifici acestui model, care influenţează rezilienţa 
consilierilor de probaţiune. Rezilienţa ofiţerilor de probaţiune pare a fi ameninţată, 
dezvoltată şi consolidată în primul rând, de caracteristicile organizaţiei şi ale echipei, 
precum şi de caracteristicile, conduita, aptitudinile şi competenţele profesionistului însuşi. 
Cercetările au reliefat importanţa unei echipe reziliente şi a unei organizaţii care oferă 
acestor echipe un suport adecvat. 

 
Cuvinte-cheie: consilieri de probaţiune; rezilienţă; factori specifici 
 
 
1. Introducere: Probaţiunea ca profesie 
Probaţiunea ca profesie are o formă specifică de profesionalizare şi evaluare în care 

activitatea consilierilor sau ofiţerilor de probaţiune din fiecare sistem de justiţie penală în 
parte, este în directă legătură cu piaţa muncii din zona serviciilor sociale şi cea de a 
aplicare a legii. Lupta şi eforturile specialiştilor pentru dobândirea unui statut profesional 
bine definit este însoţită de contradicţiile şi diferenţele conceptuale ale probaţiunii însăşi. 
Accentul pus pe egalitate şi justiţie socială, precum şi rolurile pe care le are de cele mai 
multe ori consilierul sau ofiţerul de probaţiune ne îndreptăţeşte să subliniem încă odată 
faptul că probaţiunea reprezintă într-o formulă epistemologică succintă, asistenţa socială 
pentru justiţie (Tomiţă, 2012, p. 20). 

Activitatea de probaţiune este o profesie critică pentru consilierul de probaţiune şi 
pentru actorii sociali, beneficiari ai actului de justiţie, victima şi infractorul. Rolul 
instituţiei probaţiunii este extrem de important pentru o societate sigură, în care cetăţenii 
pot trăi o viaţă fără pericolul de a deveni victime ale unor infracţiuni. În acest sens, 
activitatea de probaţiune este considerată critică pentru anumiţi cetăţeni: victime, şi 
oameni care sunt foarte vulnerabili la a deveni victime. Activitatea de probaţiune este de 
asemenea critică pentru infractor, deoarece aceasta poate ajuta să-i schimbe cariera 
infracţională într-o viaţă onestă şi corectă, în raport cu valorile societăţii în care trăieşte. 
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2. Conceptul de rezilienţă şi Modelul Stresului ca Scut al Rezilienţei 
Conceptul de rezilienţă poate fi regăsit în diferite discipline, pornind de la fizică şi 

până la cele mai diverse domenii, cum ar fi, psihologie, ergonomie, ecologie, economie, 
drept etc.  

În ciuda absenţei unei definiţii unice a rezilienţei, universal acceptată, există de fapt 
un acord în privinţa a două puncte esenţiale: (a) rezilienţa caracterizează o persoană care 
a trăit sau trăieşte un eveniment cu caracter traumatizant sau adversitate cronică şi care dă 
dovadă de o bună adaptabilitate (ceea ce are semnificaţii diferite, în funcţie de vârsta sa şi 
de contextul sociocultural în care trăieşte) şi (b) rezilienţa este rezultatul unui proces 
interactiv între persoană, familie şi mediul său înconjurător (Ionescu, 2013, p. 27). 

Rezilienţa în raport cu derularea carierei s-a impus ca urmare a evoluţiilor pieţei muncii, 
schimbărilor referitoare la siguranţa muncii, numeroaselor schimbări organizaţionale.  

În condiţiile operaţionalizării rezilienţei, evaluarea riscului reprezintă un obiectiv 
major. Într-adevăr, prezenţa riscului – înţeles ca adversitate, ca traumă, ca apariţie a unui 
eveniment stresant sau acumulare cronică de griji – este o condiţie prealabilă pentru 
evidenţierea procesului de rezilienţă (Ionescu, 2013, p. 117-129). 

Punctul teoretic de plecare pentru cercetarea noastră, care se va desfăşura pe o 
perioadă de doi ani, este reprezentat de Modelul Stresului ca Scut al Rezilienţei (SSMR, 
Burke şi Paton, 2006; Paton et al, 2008) (figura 1). Acest model a fost dezvoltat şi validat 
în cercetare, pentru ofiţerii de poliţie (de patrulare pe străzi). Burke şi Paton definesc 
rezilienţa şi capacitatea indivizilor şi a organizaţiilor de a recurge la proprii indivizi, la 
resursele şi competenţele lor colective şi instituţionale în moduri care să le permită să 
facă evenimente provocatoare coerente, gestionabile şi semnificative. Această definiţie 
consideră rezilienţa ca o capacitatea de a face faţă, de a se adapta şi de a dezvolta din 
cerinţele, provocările şi schimbările întâlnite ca urmare a lucrului într-o ocupaţie critică. 
În SSMR, rezilienţa nu este privită ca o caracteristică statică (trăsătură), ci schimbătoare, 
caracteristică care poate fi învăţată, care permite profesioniştilor şi organizaţiilor să se 
pregătească pentru stres şi să înveţe din acesta, în loc să trebuiască să răspundă pur şi 
simplu în mod adecvat „după eveniment” (atâta timp cât rezilienţa este mai mult decât 
„un spate viguros”). Definiţia subliniază, de asemenea, în mod clar responsabilităţile 
organizaţionale şi individuale privind rezultatul de adaptare.  

 
Figura 1. Traducere şi adaptare după Modelul Stresului ca Scut al Rezilienţei  

(Paton et al., 2008) 
Notă: Liniile solide indică influenţe pozitive asupra capacităţii de adaptare şi dezvoltare 
personală. Liniile discontinue indică influenţe negative asupra acestor capacităţi. 
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SSMR descrie rezilienţa ca un rezultat dintre interacţiunea factorilor organizaţionali, 
de interacţiune între egali şi ai celor individuali. 

În primul rând, la nivel organizaţional, factori cum ar fi volumul de muncă, încre-
derea în organizaţie, calitatea de supraveghere şi mediul de lucru fizic sunt deosebit de 
importante. Cercetările arată că percepţia indivizilor asupra modului în care funcţionează 
organizaţia lor poate oferi acestor persoane un context în care pot interpreta şi acţiona în 
situaţii critice (Paton, 2006). Un climat organizaţional pozitiv pare să fie asociat negativ 
cu rezolvarea problemelor concentrate pe emoţie (care tinde să crească sentimentele de 
stres şi epuizare) şi „complicaţii” în experienţa de muncă, dar corelat pozitiv cu problema 
concentrată pe creasta şi „ascensiunile” experienţei de lucru (Burke Paton, 2006).  

Conceptul de rezilienţă organizaţională a fost folosit prima dată pentru a descrie 
nevoia companiilor de a răspunde la un mediu de afaceri care se schimbă rapid. Hamel şi 
Välikangas (2003) susţin că organizaţiile de succes sunt cele care au înţeles natura 
dinamică a mediului lor de afaceri (concurenţii, tehnologia, disponibilitatea şi costul de 
finanţare, politicile guvernamentale şi nevoile clienţilor lor şi aşteptările) şi care au fost 
capabili şi dispuşi să se adapteze la schimbări bruşte şi mari pentru mediu. 

În ultimii ani, conceptul de rezilienţă organizaţională şi-a extins concentrarea către 
ameninţările cu care se confruntă organizaţiile din sectorul public şi privat. Pe măsură ce 
societatea noastră devine mai complexă şi interdependentă suntem din ce în ce mai 
vulnerabili la evenimente perturbatoare dintr-o gamă largă de ameninţări şi pericole, iar 
dacă acestea nu sunt gestionate corespunzător, un eveniment perturbator poate escalada 
într-un caz de urgenţă, de criză, sau chiar un dezastru.  

În al doilea rând, au fost identificaţi trei factori în cadrul SSMR, care se referă la 
relaţia dintre egali: (1) suportul de supraveghere îmbunătăţeşte coeziunea între grupuri şi 
facilitează încrederea şi consolidarea pozitivă – toţi aceşti factori îmbunătăţesc auto-
eficacitatea şi responsabilizarea; (2) coeziunea de la egal la egal facilitează sensul în 
munca individuală, schimbul de cunoştinţe şi competenţe duce la competenţă şi rezilienţă 
şi ajută la achiziţionarea de resurse; (3) încrederea facilitează competenţa şi permite 
persoanelor fizice să experimenteze sensul în munca lor şi încurajarea muncii în echipă – 
prin urmare, contribuie la creşterea rezilienţei. 

În al treilea rând, la nivel individual, Paton şi colab. (2008) iau în considerare trei 
caracteristici şi abilităţi care sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi susţinerea rezilienţei: 
problemă concentrată pe abilităţile de a face faţă, conştiinciozitate şi sentimentul care 
rezultă din dezvoltarea personală. O atenţie sporită este acordată conştiinciozităţii, carac-
teristică personală interpretată ca o combinaţie de grijă, datorie şi perseverenţă. Orien-
tarea şi fiabilitatea rezultatelor lucrătorului, în special (ambele elemente ale conştiin-
ciozităţii) sunt legate de un sentiment mai puternic de sens şi de a fi competent în 
momente de stres şi de schimbare (McNaus şi Kelly, 1999). Persoanele care au această 
caracteristică personală sunt mai susceptibile de a fi „vigilente” şi ele par a fi mai puternic 
angajate să contribuie la eforturile colective. Persoanele conştiincioase demonstrează 
niveluri mai mari de perseverenţă (Hough, 1998). 
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3. Activitatea de probaţiune – profesie critică pentru consilierul de probaţiune 
din România 

Din datele statistice oferite de Ministerul Justiţiei1, volumul de muncă al consilierilor 
de probaţiune din România creşte de la an la an, astfel încât la data de 31 decembrie 2014, 
serviciile de probaţiune au înregistrat în evidenţele lor 26.749 de persoane condam-
nate/sancţionate – ceea ce reprezintă o creştere de aproape 31%, faţă de numărul persoa-
nelor din această categorie, înregistrat la data de 31 decembrie 2013, creştere realizată şi 
în contextul intrării în vigoare a noilor coduri, penal şi de procedură penală (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Comparaţie persoane aflate în evidenţa Serviciilor de Prrobaţiune 2013-20142 
 
Sindicatul Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune (SNCSP) semnalează 

că sistemul de probaţiune din Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Spania, Italia, Franţa, 
lucrează cu o medie ponderată de 25 infractori per consilier, un consilier de probaţiune 
din România lucrează în medie cu 103 infractori, ceea ce înseamnă un grad de încărcare 
profesională de 4 ori mai mare. Prestarea unui număr imens de ore suplimentare nere-
munerate de către consilierii de probaţiune, pentru a gestiona un volum de activitate de 4-
6 ori mai mare decât media europeană, în condiţiile în care săptămâna de lucru are 
aceleaşi 40 de ore în toată Europa, conduce la imposibilitatea de recuperare a orelor 
suplimentare prestate, dat fiind faptul că aceasta ar presupune o supraîncărcare a consi-
lierilor rămaşi în activitate3. 

SNCSP consideră că creşterea progresivă şi abruptă a volumului de muncă este mult 
peste capacitatea de asimilare, ceea ce conduce inevitabil la: 

- întârzieri în depunerea referatelor la instanţă, precum şi în punerea în executare a 
hotărârilor judecătoreşti; 

- imposibilitate de efectuare integrală de către majoritatea consilierilor şi a şefilor 
serviciilor de probaţiune din ţară a concediului legal de odihnă în anul 2014 şi reportarea 
acestuia pentru anul 2015, ceea ce înseamnă, pe de o parte, conştiinţă şi vocaţie profe-
sională, iar pe de altă parte, suprasolicitare, surmenaj, stres profesional cronicizat;  

- rabat dureros de la calitatea muncii în numele cantităţii, ceea ce conduce la senzaţia 
de compromis profesional, în sensul că vor ajunge să nu mai muncească cu oameni, ci cu 
numere, iar intervenţia va risca să nu mai fie una individualizată;  

                                                 
1 http://www.just.ro/Sectiuni/Direcíiii/Direcía/NaţonalădeProbaţiune/datestatisticeprobatiune. 
2 Sursa: Ministerul Justiţiei. A se vedea: http://www.just.ro/Sectiuni/Direcíiii/Direcía/Naţonalăde-

Probaţiune/datestatisticeprobatiune. 
3 A se vedea: http://www.amosnews.ro/sistemul-de-probatiune-pragul-colapsului-2015-03-24. 
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- îndepărtare de standardele profesionale de calitate;  
- imposibilitate de a derula/organiza întâlniri de lucru cu partenerii comunitari în 

vederea accesării de resurse pentru punerea în executare a obligaţiilor de supraveghere şi 
imposibilitate a cultivării relaţiei profesionale cu aceşti parteneri (ex. AJOFM, Inspecto-
ratele Şcolare, Inspectoratele de Poliţie, DGASP, CPECA, ONG-uri etc.); 

- imposibilitate de a derula programe de consiliere pentru reintegrarea socială a 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni (în condiţiile în care majoritatea persoanelor 
intrate în supraveghere, sub imperiul noului Cod penal, au stabilită de instanţă o astfel de 
obligaţie); 

- lipsă de timp pentru analizare şi soluţionare aspecte metodologice şi speţe 
complicate generate de noile Coduri; 

- prioritizări, replanificări, răsturnări de agende, frustrare, senzaţie de lipsă de control 
asupra circumstanţelor; 

- periclitare a stării de sănătate a personalului de probaţiune pe fondul surmenajului, 
scăderea randamentului profesional, afectare a vieţii private; 

- inexistenţă a oricărui mecanism psihologic sau financiar compensator; astfel, în 
condiţiile în care volumul de muncă se află în continuă creştere iar dreptul consilierilor la 
muncă normală şi normată se află în continuă ignorare, riscă să le dispară inclusiv 
satisfacţia şi siguranţa lucrului bine făcut. 

 
4. Concluzii 
În încercarea consilierilor de probaţiune de a produce schimbări şi o diferenţă sem-

nificativă în viaţa infractorilor, aceştia se confruntă cu numeroase provocări şi cerinţe. 
Este ceea ce urmăreşte să demonstreze cercetarea noastră, faptul că această categorie de 
profesionişti trebuie să dispună de resurse personale şi contextuale pentru a le utiliza, în 
scopul de a le face uşor de gestionat, coerente şi semnificative în munca cu infractorii.  

Resursele mai puţine cresc riscul de rezultat negativ, în sensul unei eficienţe scăzute, 
inclusiv un feedback negativ crescut din partea colegilor sau al managerilor.  

În faţa sentimentului de a se simţi vulnerabil şi demobilizat, consilierul de probaţiune 
ar putea da înapoi datorită simplului risc al gestionării şi al controlului, al celui de a 
deveni cinic, şi astfel să ajungă la căutarea unui alt loc de muncă, sau să se îmbolnăvească 
(Burrell, 2012). Totuşi, din cercetarea lui Burrell, rezultă că acest lucru este cel mai 
probabil să se întâmple pentru lucrătorii în vârstă, lucrătorilor care sunt mai puţin 
conştiincioşi şi/sau mai puţin capabili să se detaşeze de munca lor, şi pentru lucrătorii 
care se confruntă cu o cultură organizaţională sau mediu de lucru fizic negativ. În schimb, 
atunci când sunt disponibili pentru nou, schimbare şi efort, aceşti factori sporesc 
sentimentul de autocontrol, de gestionare a situaţiilor dificile şi, în consecinţă, aceştia 
devin factori de protecţie care conduc la creşterea rezilienţei. 

Reducerile bugetare, constrângerile birocratice, lipsa unui sistem de recompense, pot 
fi invocate ca fiind un factor de frustrare important şi, astfel, de risc, în aprecierea 
rezilienţei profesioniştilor din sistemul de probaţiune. 
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Rezumat: 
Cel mai probabil, problemele legate de droguri au cauze multiple. Ca primă rădăcină, 

se poate afirma că acestea par să se fundamenteze pe anumite procese biologice, fiind 
bine cunoscut faptul că drogurile psihoactive influenţează procesele neurochimice, sti-
mulând centrii plăcerii din creier sau, din contră, inhibând anumite stări sau emoţii. 
Totuşi, problemele legate de droguri sunt deseori asociate cu unii factori psihologici şi 
sociali care par să contribuie decisiv la evoluţia şi perpetuarea acestui flagel. Printre 
factorii psihologici se numără variabilele personale, de exemplu, modul în care o 
persoană se comportă, gândeşte sau se simte. Deseori, factorii sociali sunt asociaţi cu 
interacţiunile personale ale individului, dar pot fi totodată legaţi şi de factorii de 
mediu. O bună cunoaştere şi înţelegere a factorilor psiho-sociali este vitală pentru 
combaterea evoluţiei şi perpetuării acestei probleme, întrucât asupra acestora există şanse 
reale de intervenţie şi îndreptare. Deşi s-au făcut progrese remarcabile, încă nu se cunosc 
metode de a modifica/vindeca latura biologică a problematicii. În cadrul acestor trei 
ample categorii ale proceselor biologice, psihologice şi de mediu, au fost identificaţi 
anumiţi factori care par să amplifice riscul confruntării cu consumul şi dependenţa de 
droguri. Aceşti factori de risc tind să se asocieze şi să se influenţeze reciproc, rareori 
putând identifica un factor singular responsabil. 

 
Cuvinte-cheie: droguri; consum de droguri; tipar genetic; abuz fizic şi emoţional 
 
 
1. Introducere 
Lucrul cu persoane care au probleme legate de consumul şi dependenţa de droguri 

este unul dintre domeniile cele mai provocatoare, interesante şi care oferă cele mai multe 
satisfacţii în ansamblul îngrijirii sănătăţii mintale. Tratarea consumului şi dependenţei de 
droguri reprezintă întotdeauna o provocare, deoarece problemele legate de droguri pot 
diferi foarte mult de la o persoană la alta. Problemele legate de droguri survin rareori în 
afara unui context ce precedă şi influenţează decizia individului de a urma această pantă 
alunecoasă. Pentru ca o problemă de consum sau dependenţă de droguri să fie tratată 
eficient, trebuiesc bine identificate cauzele care au determinat persoana, acestea trebuind 
rezolvate satisfăcător prin intermediul terapiei. 

Cel mai probabil, problemele legate de droguri au cauze multiple. Ca primă rădăcină, 
se poate afirma că acestea par să se fundamenteze pe anumite procese biologice. Acest 
fapt nu este o surpriză, deoarece procesele biologice asociate cu adicţia au beneficiat de 
multă atenţie din partea mass-media. Drogurile psihoactive influenţează procesele neuro-
chimice, stimulând centrii plăcerii din creier. Din această perspectivă, problemele legate 
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de droguri au fundament biologic. Totodată, mulţi cercetători încearcă să identifice 
posibile conexiuni genetice care pot determina predispoziţia unei persoane de a se con-
frunta cu probleme legate de droguri. 

Totuşi, problemele legate de droguri sunt deseori asociate cu unii factori psihologici 
şi sociali care par să contribuie decisiv la evoluţia şi perpetuarea acestui flagel. Cerce-
tătorii denumesc acest fapt modelul biopsihosocial (vezi figura 1), deoarece factorii 
biologici, psihologici şi factorii sociali/de mediu sunt cu toţii importanţi pentru înţele-
gerea şi tratarea problemelor legate de droguri. Săgeţile din acest model indică ambele 
direcţii, arătând că aceşti factori nu numai că influenţează problemele legate de droguri, 
dar şi problemele în sine pot influenţa factorii respectivi. Printre factorii psihologici se 
numără variabilele personale, de exemplu, modul în care o persoană se comportă, gân-
deşte sau se simte. Deseori, factorii sociali sunt asociaţi cu interacţiunile personale ale 
individului, dar pot fi totodată legaţi şi de factorii de mediu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Modelul biopsihosocial 
 
O bună cunoaştere şi înţelegere a factorilor psiho-sociali este vitală pentru comba-

terea evoluţiei şi perpetuării acestei probleme, întrucât asupra acestora există şanse reale 
de intervenţie, modificare şi îndreptare. Deşi s-au făcut progrese remarcabile, încă nu se 
cunosc metode de a modifica/vindeca latura biologică a problematicii. 

În cadrul acestor trei ample categorii ale proceselor biologice, psihologice şi de 
mediu, au fost identificaţi anumiţi factori care par să amplifice riscul confruntării cu 
consumul şi dependenţa de droguri. Există câteva categorii diferite de factori de risc care 
tind să se asocieze. Cu toate acestea, o mare parte din aceşti factori de risc se influenţează 
reciproc, prin urmare este dificil de vorbit despre unii fără a-i menţiona şi pe ceilalţi. 
Pentru a simplifica, vom clasifica factorii de risc în următoarele categorii: biologici, de 
mediu, comportamentali, cognitivi şi emoţionali, deşi nu trebuie omis niciun moment că 
aceştia pot interacţiona. 

În continuare vom trata principalele aspecte referitoare la factorii de risc menţionaţi 
mai sus. 

Probleme legate de 
droguri 

Factori biologici Factori psihologici 

Factori sociali şi de 
mediu 
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2. Factorii de risc biologici 
Terapeuţii şi cercetătorii au descoperit că un istoric familial marcat de adicţii poate 

constitui un factor de risc extrem de puternic pentru problemele legate de droguri, iar 
riscul pare să fie chiar mai mare de atât dacă un membru al nucleului familial abuzează de 
substanţe. Specialiştii din domeniul îngrijirii sănătăţii au observat că abuzul intergene-
raţional de substanţe survine frecvent în cadrul familiilor. Totuşi, nu este clar în ce 
măsură tendinţa de a manifesta probleme legate de droguri în cadrul familiilor ar putea 
avea o componentă genetică. Astfel, în peste un deceniu de cercetare, încă nu au fost 
identificate clar genele specifice responsabile. În plus, chiar dacă ar fi descoperit un tipar 
genetic responsabil de dependenţa de opioide (cum ar fi heroina), de exemplu, nu ar 
exista nicio garanţie că ar putea fi identificat un tipar asemănător pentru dependenţa de un 
alt tip de droguri (de exemplu, cocaina). Pentru a complica şi mai mult lucrurile, 
transmiterea intergeneraţională a abuzului de substanţe mai poate fi explicată şi prin 
intermediul factorilor comportamentali, ca, de exemplu, modelarea cauzată de faptul că 
părinţii sau fraţii unei persoane consumă droguri pentru a evada, pentru a evita sau pentru 
a face faţă stresului sau problemelor. Transmiterea intergeneraţională a abuzului de 
substanţe în cadrul familiilor este cauzată probabil de o combinaţie de gene care ar putea 
induce vulnerabilitate sau sensibilitate faţă de utilizarea drogurilor, precum şi de 
modelarea inadaptivă cauzată de membrii familiei care consumă substanţe pentru a face 
faţă problemelor. 

Deşi studiile referitoare la componenta genetică nu sunt deocamdată concludente, 
există dovezi convingătoare conform cărora cel mai mare factor de risc biologic asociat 
cu problemele legate de droguri îl constituie o tulburare psihică asociată. După cum am 
menţionat anterior, studiile epidemiologice au arătat că asocierea dintre problemele legate 
de droguri şi tulburările psihiatrice este destul de însemnată; se estimează că între o 
treime şi două treimi dintre toate persoanele dependente de droguri au cel puţin o 
tulburare psihiatrică asociată. Există dovezi care atestă faptul că anumite tulburări de 
dispoziţie şi tulburări anxioase pot fi transmise de la o generaţie la alta, în cadrul fami-
liilor, astfel încât se poate concluziona că transmiterea intergeneraţii a problemelor legate 
de droguri reprezintă în fapt transmiterea intergeneraţională a afecţiunilor psihiatrice, 
facilitând astfel riscul ca o persoană să devină consumatoare sau dependentă de droguri. 

 
3. Factori de risc asociaţi mediului 
Factorii de risc asociaţi mediului influenţează la rândul lor evoluţia şi parcursul 

problemelor legate de droguri. De exemplu, sărăcia a fost asociată cu procente ridicate 
ale problemelor legate de droguri şi ale consumului de astfel de substanţe. Alături de 
aceasta, stresul a fost identificat drept factor de risc asociat cu evoluţia şi perpetuarea 
problemelor legate de droguri. Abuzul de substanţe de această natură poate fi cauzat de 
mai multe tipuri de stresori psihologici, printre care unii legaţi de stresul provocat de 
familie, bani sau locul de muncă, de şomaj, de necazurile zilnice sau de schimbări sau 
crize existenţiale majore. Unii cercetători au emis ipoteza că locuitul în spaţii aglomerate, 
asociat deseori cu un stres psihologic intens, ar putea de asemenea fi asociat cu abuzul de 
droguri, deşi acest lucru ar putea fi dificil de stabilit cu exactitate, deoarece locuinţele 
aglomerate deseori vin în legătură cu sărăcia. 
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Acelaşi lucru poate fi afirmat şi despre educaţie, care este considerată în general un 
factor care protejează de probleme; altfel spus, o educaţie avansată însemnă că o persoană 
este supusă unor riscuri mai reduse de a avea probleme legate de droguri. Totuşi, în cele 
mai multe situaţii, educaţia este de asemenea asociată cu venitul, fiind astfel neclar ce 
anume generează consumul şi dependenţa de droguri în aceste cazuri. Pe de altă parte, 
este bine cunoscut că în rândul studenţilor există tendinţa unui procent ridicat al consu-
mului de substanţe, pe durata studiilor universitare, ulterior, după absolvire, acest procent 
diminuându-se. 

Printre alţi factori stresanţi de mediu asociaţi cu consumul şi dependenţa de droguri 
se numără abuzul fizic şi emoţional, evenimentele traumatizante şi opresiunea. Mulţi 
oameni care se confruntă cu probleme legate de droguri au fost supuşi anterior abuzurilor 
fizice, emoţionale sau sexuale, dar dată fiind delicateţea acestui subiect este greu de 
stabilit un procent real pentru astfel de abuzuri. Estimările specialiştilor estimează că între 
30-40% din totalitatea persoanelor consumatoare sau dependente de droguri au fost 
probabil supuse măcar unui abuz. În categoria abuzurilor emoţionale pot intra aspecte de 
adaptare deficitară la mediul social (inadaptarea în familie, viaţa şcolară sau în alte reţele 
sociale) şi integrarea grupurilor etnice minoritare sub aspectul comportamentului şi al 
relaţiilor din societate în cultura etnică majoritară (prejudecăţi şi discriminare).  

Pe lângă factorii de ordin biologic şi de mediu care influenţează debutul şi evoluţia 
problemelor legate de droguri, există o multitudine de factori de risc individuali. Printre 
aceste variabile inerente personalităţii fiecărui individ se pot număra cele legate de modul 
de a gândi sau de experienţa emoţiilor. De aceea este extrem de dificil de individualizat în 
cazul unui consumator sau dependent de substanţe de asemenea natură a unei singure 
cauze care a condus la debutul consumului. Ca exemplu, o experienţă traumatizantă 
pentru un individ poate constitui un simplu eveniment din cursul vieţii unei persoane 
pentru un altul. Cele două persoane din exemplu pot urma drumuri diferite în direcţia 
consumului de droguri, deşi în ambele cazuri există istoric în familie în ceea ce priveşte 
afecţiunile psihice cauzate de consumul de droguri. 

 
4. Factori de risc comportamentali 
Cercetătorii au căutat mult timp un pattern al personalităţii sau un profil psihologic al 

persoanelor consumatoare sau dependente de droguri, dar nu au avut succes, în pofida 
convingerii răspândite că un astfel de tip de personalitate există. Cu toate acestea, 
principiile comportamentale pot explica modelele comportamentale specifice adicţiei pe 
care le putem constata chiar dacă persoanele cu probleme legate de droguri au tipuri 
diferite de personalitate. De exemplu, consolidarea pozitivă, echivalentă cu a primi o 
recompensă sau ceva plăcut după manifestarea unui anumit tip de comportament, va 
încuraja persoana respectivă să repete acel comportament. Consolidarea pozitivă poate 
surveni după ce persoana a folosit un drog psihoactiv sau dacă începe să se simtă relaxată, 
amorţită, entuziasmată sau în extaz – cu alte cuvinte dacă experienţa este plăcută. Acest 
tipar al consolidării pozitive este însă extrem de variabil, în funcţie de personalitatea 
individului, fiind complicat şi de existenţa anumitor convingeri cu privire la efectele 
drogurilor. Multe persoane aflate în situaţii de consum sau dependenţă de droguri 
manifestă un mod de a gândi cu privire la acestea foarte asemănător cu aşa-numitul: 
paralogism al jucătorului – convingerea că următoarea experienţă de consum de droguri 
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va fi una pozitivă chiar dacă ultimele zece experienţe au fost nereuşite, crezând, în mod 
eronat, că şansele sunt mari.  

De asemenea, utilizarea drogurilor poate determina o consolidare negativă. Consoli-
darea negativă sporeşte şansele ca persoana respectivă să repete comportamentul, la fel ca 
în cazul consolidării pozitive, dar printr-un alt mecanism. În cazul consolidării negative, 
recompensa apare atunci când comportamentul este urmat de îndepărtarea sau reducerea 
unui lucru care şi creează aversiune persoanei respective sau a unei consecinţe negative, 
fapt care amplifică posibilitatea repetării comportamentului respectiv.  

Deseori, persoanele afectate de consumul sau dependent de droguri se referă la 
acestea ca o formă de automedicaţie a durerii, a disconfortului emoţional sau a simpto-
melor asociate cu alte tulburări psihiatrice. Astfel, automedicaţia se include în categoria 
consolidării negative. Acea persoană poate avea convingerea că utilizarea drogului îi va 
reduce simptomele psihiatrice sau fizice neplăcute, de exemplu, depresia, anxietatea sau 
durerea cronică – iar uneori acest lucru poate fi adevărat. Totuşi, studiile demonstrează că 
pe termen lung, consumul de droguri agravează aceste simptome în loc să le amelioreze.  

Problemele legate de droguri pot apărea drept consecinţă a „modelării” consumului 
de droguri de către pattern-ul reprezentat de căutarea plăcerii şi de evitarea disconfortului. 
La începutul acestui cerc vicios, compulsia de a căuta şi de a consuma droguri se poate 
instala în vederea căutării de stări plăcute şi pentru a evita stările neplăcute, dar, în cele 
din urmă, pe măsură ce comportamentul se transformă în obicei, iar consolidarea devine 
mai puţin previzibilă, modelul poate căpăta o existenţă de sine stătătoare. 

 
5. Factori de risc cognitivi 
Sistemul de convingeri al unei persoane poate influenţa şi tiparul utilizării de droguri. 

Multe persoane au anumite convingeri iniţiale legate de ce anume va face sau nu drogul 
pentru ei. Aceste convingeri privind efectele unui drog sunt numite aşteptări, printre 
acestea numărându-se convingerile pozitive sau negative cu privire la efectul utilizării 
substanţei. Aşteptările reprezintă convingeri foarte puternice, iar modificarea lor este 
dificilă. De fapt, studiile au arătat că aşteptările pozitive privitoare la utilizarea drogurilor 
se pot perpetua chiar şi după ce persoana respectivă nu a consumat droguri pentru un 
timp. Tocmai din cauza acestor speranţe pozitive, oamenilor le este greu să-şi dorească să 
se schimbe, din moment ce consideră că utilizarea drogurilor le va aduce lucruri pozitive, 
precum diminuarea anxietăţii sau a depresiei sau îmbunătăţirea vieţii lor sociale. Aştep-
tările sunt legate de ceea ce unii specialişti în psihologie numesc profeţiile care se 
autoîndeplinesc, care se referă la modul în care convingerile unei persoane cu privire la 
rezultate pot determina persoana respectivă să acţioneze într-un anumit mod în viitor, 
mod ce va conduce chiar la îndeplinirea rezultatului scontat.  

Un alt factor de risc cognitiv important este asociat cu convingerea oamenilor privind 
capacitatea lor de a-şi controla comportamentul în anumite situaţii. Specialiştii au 
constatat că autoeficienţa sau percepţia legată de controlul şi gestionarea unei anumite 
situaţii poate influenţa apariţia problemelor legate de droguri. Dacă oamenii au o 
autoeficienţă scăzută (de exemplu, competenţă scăzută sau un nivel scăzut al încrederii) 
sub aspectul gestionării unor situaţii fără a utiliza droguri, atunci ei pot pierde controlul 
asupra utilizării de astfel de substanţe în situaţiile respective. Nu este clar însă, variind 
extrem de mult de la un individ la altul, dacă autoeficienţa scăzută poate constitui o 
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evaluare realistă a capacităţilor proprii sau, dimpotrivă, dacă aceste convingeri seamănă 
cu o profeţie care se autoîndeplineşte. 

 
6. Probleme cognitive asociate cu abuzul de substanţe 
De asemenea, consumul cronic de droguri a fost asociat cu probleme neuropsiho-

logice care, la rândul lor, îngreunează întreruperea ciclului abuzului. Prin definiţie, 
drogurile psihoactive atacă creierul, iar expunerea pe termen lung sau acută la substanţe 
psihoactive poate fi toxică, poate amplifica riscul de atac cerebral, de leziuni ale cre-
ierului din cauza accidentelor de malnutriţie sau de afectare a ficatului, iar toate acestea 
pot avea repercursiuni şi asupra funcţiilor cerebrale. 

O altă afecţiune des întâlnită în cazul consumatorilor de droguri o reprezintă 
deficienţele de memorie care pot fi observate pe termen scurt. În general este mult mai 
afectată memoria de scurtă durată, în timp ce memoria de lungă durată nu suportă 
afecţiuni. Din punct de vedere al tratamentului, această afectare are un caracter negativ 
întrucât memoria de lungă durată este considerată sursa amintirilor asociate cu aşteptări 
pozitive legate de droguri, fapt care poate explica de ce acestea rămân adânc înrădăcinate. 

De asemenea, utilizarea cronică sau acută a drogurilor cauzează şi probleme legate 
de alte funcţii, mai complexe, ale creierului, legate de capacitatea de a rezolva probleme, 
de a controla impulsuri, de a gândi abstract, de a fi atent şi a planifica, a iniţia şi a pune 
capăt comportamentelor. Aceste aptitudini au un rol important, sub aspectul alertării unei 
persoane cu privire la faptul că utilizarea drogurilor îi poate aduce probleme; ele îi pot 
permite individului să ia în considerarea alternativele şi, în cele din urmă, o pot ajuta să-şi 
modifice cu succes comportamentul. Absenţa conştientizării existenţei unei probleme 
legate de droguri sau a necesităţii diminuării sau încetării consumului de droguri poate fi 
legată de prelucrarea cognitivă deficitară.  

Este greu de stabilit dacă problemele neuropsihologice reprezintă consecinţe ale 
abuzului sau dacă unele dintre aceste probleme au precedat utilizarea drogurilor. De exemplu, 
multe persoane consumatoare sau dependente de droguri manifestă totodată simptome de 
hiperactivitate sau probleme legate de atenţie, dar nu este clar momentul în care au 
intervenit aceste afecţiuni. 

 
7. Factori de risc emoţionali  
La rândul lor, emoţiile pot juca un rol în apariţia unei probleme legate de droguri. 

Pentru început, multe persoane consumatoare sau dependente de droguri, au dificultăţi în 
privinţa sentimentelor lor, prezentând dificultăţi în a preciza ce tip de emoţie simt, 
confundând deseori stările între ele (de exemplu: mânia cu ruşinea sau cu stânjeneala), sau 
un gând cu o emoţie (exemplu: la întrebarea „Ce anume ai simţit în legătură cu acest lucru”, 
persoana poate replica „Nu a fost corect” în loc de „Eram furios şi ofensat”). Multe 
persoane folosesc droguri tocmai pentru a-şi modifica stările şi emoţiile, aşa că, este 
evident, această modificare poate atenua în timp emoţiile. Astfel de persoane au deficienţe 
atât în exprimarea emoţiilor, cât şi în identificarea lor. Iarăşi, în majoritatea situaţiilor este 
greu de precizat dacă aceste disfuncţii emoţionale au apărut anterior debutului în consumul 
de droguri pe fondul unei vulnerabilităţi sau au succedat acestui prag. 

Este evident însă că unii oameni sunt mai sensibili decât alţii, lucru confirmat şi de 
studii. Astfel, multe persoane se simt vulnerabile din punct de vedere emoţional sau simt 
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propriile sentimente mult mai intens decât pare să se întâmple în cazul altor persoane. 
În general, emoţiile intense pot implica un potenţial de risc pentru persoanele cu 
probleme legate de droguri, mai ales pentru persoanele care folosesc droguri pentru a face 
faţă emoţiilor. De exemplu, exprimarea mâniei este deseori asociată cu agresiunea, iar 
problemele legate de droguri şi agresiunea sunt asociate la fel de des. Parţial, motivul 
acestei asocieri constă probabil în gradul ridicat de apariţie concomitentă tulburării de 
comportament şi a tulburării de personalitate antisocială cu problemele legate de droguri. 
Mânia este o emoţie resimţită foarte frecvent de persoanele care suferă de aceste 
tulburări. O persoană care devine agresivă când consumă droguri are o situaţie mai com-
plicată, deoarece ieşirile violente cauzează adesea şi mai multe probleme.  

Mânia nu este singura emoţie care joacă un rol în problemele legate de droguri. 
Durerea şi tristeţea sunt sentimente des întâlnite la persoanele consumatoare sau 
dependente de droguri, însă acestea sunt ascunse de obicei în spatele scutului mâniei. 
Durerea şi tristeţea pot preceda abuzul de substanţe, iar persoana poate folosi droguri 
tocmai pentru a evita să se gândească la evenimentele care le-au declanşat sau la 
eventuale soluţii. Cele două emoţii negative pot fi legate de evenimente din trecut care 
implică, abuzuri, neglijare sau pierderi, iar uneori pot fi consecinţe secundare ale 
depresiei. Persoanele care au probleme legate de droguri prezintă un risc ridicat de a 
suferi o serie de consecinţe nedorite, cum ar fi schimbările şi pierderile existenţiale 
majore şi stresante, şomajul, probleme relaţionale şi familiale, pierderi financiare sau ale 
unor proprietăţi, expunerea la violenţă, pierderea contactului cu familia sau prietenii 
(şi posibil moartea acestora), boala, sărăcia, lipsa unei locuinţe, pierderea respectului 
de sine şi, posibil, chiar pierderea unor valori importante sau a semnificaţiei şi scopului 
spiritual. Rareori se poate întâlni o persoană consumatoare sau dependentă de droguri, 
care nu a trăit o pierdere majoră sau care nu are vreun mare regret. Deşi pierderea în sine 
nu poate fi atribuită întotdeauna utilizării drogurilor, persoana poate consuma droguri 
pentru a evita să-şi amintească pierderea. 

Studiile sugerează că, pentru mulţi oameni, problemele de zi cu zi ale existenţei sunt 
mult mai greu de gestionat decât schimbările existenţiale majore pe care le trăim uneori. 
Deseori, oamenii sunt capabili să gestioneze problemele şi schimbările majore ale vieţii, 
dar au de suferit din cauza încercării de a suporta micile necazuri cotidiene. Tracasările 
cotidiene sunt percepute drept problemele nesfârşite, care pot genera în timp acumularea 
unor niveluri ridicate de frustrare şi stres. Uneori, tracasările cotidiene pot influenţa 
consumul de droguri într-o măsură mai mare decât crizele, în special deoarece aceste 
probleme mărunte tind să nu dispară niciodată, odată cu rezolvarea unora apărând altele. 

O altă emoţie periculoasă asociată cu problemele legate de droguri este experienţa 
ruşinii. Ruşinea, drept consecinţă a unui abuz, este menţionată de multe persoane 
consumatoare sau dependente de droguri, îndeosebi de către femei, ca fiind legată de 
consumul ulterior de droguri. Chiar dacă o persoană nu a fost victima unui abuz înainte să 
utilizeze droguri, ea riscă să fie supusă abuzurilor atunci când consumă droguri, deoarece 
oamenii sunt deseori vulnerabili la victimizare când sunt debilitaţi. Ruşinea se poate 
acumula de asemenea ca rezultat direct al perceperii eşecurilor personale sau al ratării 
scopurilor personale, în relaţie cu consumul sau dependenţa de droguri. 

Un alt sentiment des asociat cu consumul şi dependenţa de droguri este vinovăţia, 
care, spre deosebire de ruşine, este legată de violarea principiilor sau regulilor personale 
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sau de încălcarea încrederii interpersonale. Totuşi, prezumţia că toate persoanele consu-
matoare sau dependente de droguri se simt vinovate cu privire la comportamentul lor este 
eronată. De exemplu, persoanele care au probleme legate de droguri şi suferă totodată de 
tulburarea de personalitate antisocială probabil că nu resimt vinovăţie sau remuşcare, fapt 
care poate complica motivarea schimbării comportamentale în cazul lor. Aici se impune o 
clarificare: prin definiţie, tulburarea de personalitate antisocială include încălcări ale legii 
şi probleme cu autorităţile. Deşi concurenţa acesteia (şi a multor alte tulburări) este 
asociată cu consumul sau dependenţa de droguri, s-a emis ipoteza că persoanele consu-
matoare de droguri ar putea fi diagnosticate prea frecvent cu această tulburare, pur şi 
simplu pentru că utilizarea drogurilor constituie o infracţiune. Pentru a stabili dacă o 
persoană care a fost surprinsă consumând droguri ilegale este într-adevăr antisocială sau 
dacă este pur şi simplu consumatoare de droguri, trebuie analizată atent ilegalitatea 
consumului de droguri. 

În plus, atât ruminaţia (gânduri dăunătoare care se învârt în gol şi împiedică progresul 
existenţial), cât şi regretul sunt asociate cu problemele legate de droguri, din cauza mai 
multor motive importante. Pentru început, ruminaţia şi regretul reprezintă adesea consecinţa 
unor alegeri greşite, asociate cu o judecată defectuoasă. Evident, disfuncţiile cauzate de 
abuzul de droguri pot determina deficienţe de judecată şi o mare diversitate de consecinţe 
care pot induce gânduri şi regrete ruminante. Aceste două stări pot fi asociate cu probleme 
interpersonale, pierderea unor oportunităţi sau chiar încălcarea încrederii unor oameni 
importanţi pentru utilizatorul de droguri. De asemenea, ruminaţia şi regretul mai pot apărea 
pur şi simplu din cauză că depresia şi anxietatea apar adesea în asociere cu problemele 
legate de droguri. Când o persoană manifestă ruminaţii, gândirea obsesivă tinde să-i 
perpetueze depresia din cauză că problema pare imposibil de rezolvat. Rezolvarea proble-
melor este paralizată de absenţa speranţei, de îngrijorările şi regretul care domină gândi-
rea persoanei respective. 

În cazul unor persoane, plictiseala a fost asociată cu utilizarea în exces a drogurilor. 
Există tot mai multe studii care cercetează modul în care timpul fără ocupaţie este legat 
de abuzul de droguri, în special în rândul adulţilor tineri. De asemenea, şomajul poate fi 
un factor de risc pentru amplificarea consumului de substanţe. La fel, comportamentul ce 
vizează căutarea de riscuri sau de senzaţii este asociat cu consumul de droguri, iar plicti-
seala în combinaţie cu căutarea riscurilor şi cu impulsivitatea pot fi extrem de periculoase 
pentru unii utilizatori de droguri. Unele tulburări psihiatrice asociate frecvent cu con-
sumul sau dependenţa de droguri sunt definite de aceste comportamente specifice – de 
exemplu, sentimente constante de plictiseală şi de vid sunt comune în cazul tulburării de 
personalitate borderline, iar căutarea riscurilor şi a senzaţiilor tari este comună în cazul 
persoanelor ce suferă de tulburare de conduită sau tulburare de personalitate antisocială. 
Prin urmare, în cazul unor persoane consumatoare sau dependente de droguri, structurarea 
timpului şi găsirea unor modalităţi de a avea experienţe stimulative în absenţa drogurilor 
au un rol important în facilitarea schimbării comportamentului. 

În cele din urmă – şi surprinzător, pentru unii – fericirea şi bucuria pot cauza 
probleme pentru unele persoane consumatoare sau dependente de droguri. Motivul ar fi 
acela că experienţa fericirii şi bucuriei poate fi atât de copleşitoare pentru cineva care are 
în rest dificultăţi legate de disfuncţiile emoţionale sau care nu a trăit deseori de-a lungul 
vieţii aceste sentimente, ajungându-se ca persoana respectivă să se simtă dezechilibrată 
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sau experienţa în sine să pară incomfortabilă. Indiferent dacă emoţiile sunt pozitive sau 
negative, unii oamenii nu ştiu cum să gestioneze în mod adecvat experienţele emoţionale. 
În contextul acestor două sentimente se poate ajunge la consumul de droguri pentru a 
sărbători un anumit eveniment, sau alte cazuri în care oamenii simt că nu au dreptul de a 
fi fericiţi (probabil drept consecinţă a ruşinii şi a vinovăţiei pe care le resimt) sau în care 
indivizi au încercat tocmai să saboteze manifestarea acestor sentimente, neştiind cum să 
le abordeze.  

 
8. Concluzii 
În concluzie, aşa cum am descris mai sus şi după cum se poate observa şi din figura 2, 

există o multitudine de factori interni şi externi, asociaţi cu apariţia şi perpetuarea proble-
melor legate de droguri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Cele cinci categorii de factori de risc 

 

Factorii genetici sau un istoric familial al utilizării de substanţe depăşesc deocamdată 
puterea specialiştilor de control, deşi se fac eforturi considerabile în cercetarea acestor 
factori-cheie. Totuşi, o astfel de genotipare sau identificare a indivizilor pretabili la con-
sumul de droguri poate ajuta la ghidarea acestora către strategii de prevenire, intervenite 
înainte de debutul consumării de astfel de substanţe. Totuşi, factorii de risc care ţin de 
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mediu, factorii comportamentali, cognitivi şi emoţionali pot fi modificaţi. Până ştiinţa va 
oferi mai multe răspunsuri referitoare la precursorii biologici şi genetici ai problemelor 
legate de droguri şi despre modalităţile de tratare a acestor factori de risc, intervenţiile 
asupra mediului, comportamentului, cunoştinţelor şi emoţiilor oferă cele mai mari spe-
ranţe în privinţa ajutării unei persoane care se confruntă cu probleme legate de droguri 
sau riscă astfel de probleme. Astfel, este vitală o bună şi eficientă diagnosticare a cauzelor 
şi argumentelor aduse de individul aflat în aceste stări, pentru continuarea eficace a 
mijloacelor de tratare şi combatere şi pentru readucerea persoanei în mijlocului colec-
tivelor umane. 
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Rezumat:  
Pentru ca ideile, gândurile, opiniile şi părerile noastre să ajungă în spaţiul public, 

unde, confruntându-se cu altele, ar putea să contribuie la o mai bună formulă de 
guvernare şi coexistenţă socială sau la clarificări privind diferite probleme de viaţă, ştiinţă 
şi cultură este necesar ca libertatea de exprimare să nu fie îngrădită. Nu poate fi 
democrată o societate în care, direct sau prin metode subtile, se pun piedici în calea 
acestui mod de a se manifesta omul modern. Fundamentul unei societăţi democrate constă 
în voinţa poporului. Această voinţă, însă, trebuie exprimată. Dacă exprimarea este 
îngrădită, orice putere, indiferent cum se califică ea, nu guvernează pe baza voinţei 
poporului şi, deci, statul nu este unul de drept. Constituţia României consacră libertatea 
de exprimare ca un drept fundamental al omului, precizând şi unele limite, justificate de 
considerente de ordine publică şi necesitatea de a se proteja valori de importanţă 
naţională. Cu toate acestea, prin diferite acte normative, libertatea de exprimare este 
cenzurată, motivele fiind, însă, străine de vreun interes public sau de esenţă naţională. S-a 
ajuns chiar la încriminarea delictului de opinie, reglementări care, deşi sunt contrare 
Constituţiei şi nici nu exprimă voinţa poporului, pentru a fi legitimate ca lege într-un stat 
democratic, totuşi ele fac parte din sistemul de drept. Este un aspect de autoritarism din 
partea puterii, ca, de altfel, multe altele, încurajat, şi acesta, de pasivitatea şi ignoranţa 
poporului.  

 
Cuvinte-cheie: Constituţie; libertate de conştiinţă; libertate de exprimare; cercuri 

de interese; delict de opinie 
 
 
1. Fără libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare nu există nici demo-

craţie şi nici stat de drept 
În sinteză sau într-o exprimare simplă, nesofisticată, democraţia înseamnă guver-

narea de către popor şi pentru popor. Pentru că o guvernare directă nu este posibilă, 
formula, consacrată în timpurile moderne, este cea a unei puteri delegate. Adică, pentru a 
administra afacerile publice, poporul mandatează reprezentanţi de-ai săi, puterile şi 
răspunderile acestora fiind legitimate de voinţa sa, în cadrul unor proceduri electorale.  

Procesul este însă destul de complicat şi, cu toate eforturile depuse pentru a se 
garanta corectitudinea scrutinelor, încă nu s-a creat un climat de siguranţă care să dea 
poporului certitudinea că cei învestiţi cu atributul puterii în stat sunt delegaţi de el şi, prin 
urmare, îl reprezintă. Actele de guvernare, tot mai străine de interesul public, insatisfacţia 
şi dezamăgirea tot mai accentuate din partea maselor întăresc această convingere.  
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Pe de altă parte, este foarte dificil de conturat o voinţă socială reprezentativă pentru 
popor, având în vedere structura sa extrem de eterogenă. De aceea, oamenii trebuie să fie 
încurajaţi, şi nu împiedicaţi să-şi exprime ideile, convingerile, opiniile, părerile, interesele 
individuale sau de grup şi, mai ales, criticile cu privire la diferite aspecte de viaţă, cultură, 
ştiinţă etc. Cu toată diversitatea lor, totuşi, din confruntări poate să rezulte soluţia cea mai 
viabilă pentru o convieţuire, dacă nu extraordinară, cel puţin acceptabilă pentru fiecare 
dintre noi. De aceea, societăţile moderne pun mare accent pe aceste două libertăţi, cea de 
conştiinţă şi de exprimare, fără de care nu poate exista nici democraţie şi nici stat de 
drept. 

Trebuie să se ştie că ceea ce a dinamitat societatea românească, înainte de 1990, 
ajungându-se la o schimbare violentă de regim politic, a fost tocmai reprimarea absurdă a 
acestor două libertăţi. Această cenzură s-a dovedit a fi chiar mai iritantă pentru om decât 
precaritatea nivelului de trai.  

Trecându-se la un regim democratic şi la adoptarea unei noi constituţii care să-l 
consacre, aceste două libertăţi şi-au găsit un loc binemeritat în legea fundamentală.  

Astfel, art. 29, sub denumirea marginală „Libertatea conştiinţei”, precizează că 
„libertatea gândirii şi a opiniilor…nu poate fi îngrădită sub nicio formă” [alin. (1)] şi că 
ea este garantată, trebuind, însă, „să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect 
reciproc” [alin. (2)].  

Conştiinţa reprezintă o modalitate de cunoaştere şi de reflectare a realităţii prin 
intermediul senzaţiilor, percepţiilor şi gândirii, sub formă de reprezentări, noţiuni, jude-
căţi, raţionamente, inclusiv procese afective şi voliţionale, prin care omul îşi construieşte 
o imagine despre propria existenţă şi identitate, despre propriile acte, despre viaţa sa 
interioară şi despre lumea înconjurătoare cu care este în relaţie. Libertatea conştiinţei 
constă în posibilitatea recunoscută cetăţeanului de a avea şi de a exprima public o 
concepţie a sa despre lumea înconjurătoare.  

Ca libertate fundamentală cetăţenească, libertatea conştiinţei are un conţinut com-
plex. Ea încorporează libertatea cuvântului, libertatea presei, libertatea asocierii etc. Dacă 
aceste libertăţi n-ar fi permise, n-ar fi posibilă nici exprimarea gândurilor, ideilor, 
opiniilor stărilor afective etc., care, de fapt, se circumscriu libertăţii de conştiinţă.  

Deşi libertatea conştiinţei presupune, în mod necesar, şi libertatea de exprimare, 
întrucât gândurile, ideile, opiniile, concepţiile, percepţiile şi reflecţiile asupra lumii încon-
jurătoare nu au nicio semnificaţie, în plan social, dacă nu sunt exprimate, totuşi Consti-
tuţia României consacră în mod distinct şi această libertate.  

Văzută în complexitatea conţinutului său juridic, libertatea de exprimare este una 
dintre cele mai vechi libertăţi cetăţeneşti, o libertate de tradiţie, cunoscută fie sub această 
denumire, fie sub denumirile aspectelor sale, libertatea cuvântului, libertatea presei etc.  

Cât priveşte formele şi mijloacele de exprimare, formularea constituţională este, de 
asemenea, cuprinzătoare, acestea fiind: viul grai, scrisul, imaginile, sunetele, alte mijloace 
de comunicare în public. Libertatea de exprimare are valoare numai dacă ea este realizată 
în public. Prin urmare, limitele acestei libertăţi, justificate din considerente de ordine 
publică, sunt condiţionate de o asemenea circumstanţă, altfel ea nu angajează vreo 
răspundere. Codul penal, prin art. 184, defineşte ceea ce este o faptă săvârşită în public, 
concept valabil şi în ceea ce priveşte libertatea de exprimare.  

Constituţia României transpune în litera şi spiritul său şi prevederile unor documente 
internaţionale cu privire la aceste libertăţi, documente ratificate de statul român şi, prin 
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urmare, asimilate în dreptul intern. Trebuie să subliniem că legitimarea lor prin 
instrumente juridice de drept internaţional este rodul eforturilor depuse de lumea civili-
zată. Prin urmare, orice tentativă de a fi reprimată libertatea de conştiinţă sau libertatea de 
exprimare reprezintă şi delicte la ordinea juridică internaţională. 

În Declaraţia universală a drepturilor omului, la art. 18, se precizează că orice 
persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei, drept ce implică atât 
libertatea de a şi le schimba, cât şi pe cea de a le manifesta, individual sau colectiv, atât în 
public, cât şi privat, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri, iar prin art. 19 
se dispune că orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce 
implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi pe acela de a căuta, de a primi şi 
de a răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de 
exprimare. Şi Convenţia europeană a drepturilor omului consacră aceste două libertăţi, 
definindu-le cu anumite nuanţări. 

 
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002 suprimă libertatea 

de exprimare 
Legiferarea într-un stat democratic nu este un atribut arbitrar al puterii. Dacă ar fi 

aşa, legea n-ar mai fi o expresie a voinţei poporului. Pornind de aici, calitatea actului 
legislativ, respectiv conformitatea lui cu mandatul încredinţat de popor, devine un etalon 
pentru a califica o guvernare ca fiind sau nu democrată. Greu s-ar putea confrunta cu 
acest criteriu guvernările României din ultimii 26 de ani. Activitatea lor legislativă nu 
numai că a ignorat voinţa poporului şi mandatul încredinţat, dar, de multe ori, a sfidat 
chiar împotrivirile manifestate de popor faţă de iniţiative legislative care îi periclitau 
interesele. Unul dintre aceste exemple este şi O.U.G. nr. 31 din 13 martie 2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 
omenirii. Trecem peste faptul că legiferarea este un atribut exclusiv al Parlamentului, aşa 
cum precizează, neechivoc, art. 61 din Constituţia României şi, deci, el n-ar trebui 
exercitat de către Guvern sau vreo altă autoritate a statului şi vom încerca să lămurim, atât 
cât ne este posibil, câteva aspecte în legătură cu scopul pentru care s-a adoptat acest act 
normativ.  

În primul rând, contextul social, politic, economic etc. al momentului când a fost 
adoptată ordonanţa, n-a evidenţiat o stare de pericol la adresa anumitor valori pentru a se 
impune protecţia lor prin măsuri penale. Nu s-a semnalat vreo recrudescenţă privind ura 
naţională, rasială sau religioasă, nici escaladarea actelor de discriminare, pentru 
combaterea cărora existând deja instrumente juridice la timpul respectiv, şi nici atitudini 
şi manifestări belicoase contra păcii şi omenirii. Şi atunci te întrebi ce a determinat 
Guvernul României să procedeze „de urgenţă” la încriminarea unor astfel de fapte şi să 
creeze românilor, în mod gratuit, o imagine de popor necivilizat. În mod firesc, 
încriminarea priveşte fapte care prezintă pericol social şi care se şi săvârşesc, prin actul 
încriminării urmărindu-se descurajarea lor. 

Dacă motive obiective n-au existat, înseamnă că interese obscure s-au aflat în joc, 
impunând, împotriva voinţei poporului, un asemenea act normativ. În România postde-
cembristă, devenită, prin guvernările ei, captivă unor puteri străine, au apărut, cum era şi 
firesc, diferite forme de apărare şi de rezistenţă naţională. Pentru practicarea jafului 
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programat asupra ţării acestea trebuiau, deci, anihilate. Sloganul „nu ne vindem ţara” 
strigat din mii de piepturi, chiar la începutul anului 1990, când prădătorii îşi făcuse deja 
apariţia pe meleagurile noastre, şi pe seama căruia, din păcate, s-a ironizat, n-a fost unul 
pur întâmplător sau provocat de agitatori ai fostului regim. A fost o reacţie firească faţă 
de pericolul pe care l-au simţit românii chiar din primele momente de după schimbarea de 
regim, când, structurile statului intrând în disoluţie, ţara şi în primul rând avuţia naţională 
au rămas fără apărare. 

Isteria anticomunistă, provocată şi întreţinută de activiştii plătiţi şi instruiţi de puteri 
străine sau de tot felul de frustraţi şi ignoranţi prinşi în şuvoiul contestărilor, a pus 
poporul român la stâlpul infamiei, culpabilizându-l de toate relele petrecute în fostul 
regim, paralizându-i, astfel, voinţa în a-şi apăra avutul. Această isterie, după mai bine de 
zece ani, scăzuse în intensitate şi, începând cu anul 2000, parcă se înregistra o trezire a 
românilor la realitate, constatând şi ei, de parcă venise de pe altă planetă, că nu tot ce s-a 
creat înainte de 1990 a fost rău, că în multe domenii industriale atinsesem performanţe de 
invidiat şi, deci, deranjante pentru unii, că agricultura cu sistemul ei de irigaţii dădea 
producţii record etc. De abia când o parte din aceste active au intrat în mâna străinilor sau 
se făceau presiuni pentru cedarea lor, ele au început să fie apreciate la adevărata valoare. Deci, 
am putea spune că anul 2000 marchează o revigorare a conştiinţei naţionale. În spaţiul public 
sunt reclamate, cu mai mult curaj, jaful practicat asupra avuţiei naţionale, însuşirea de 
către corporaţiile străine a celor mai importante active economice, îndatorarea ţării de 
către organismele financiare internaţionale fără niciun efect în plan economic, obedienţa 
şi dependenţa puterii politice faţă de cercuri de interese străine şi chiar amestecul brutal al 
unor diplomaţi străini în afacerile interne, toate acestea punând sub semnul întrebării 
independenţa şi suveranitatea ţării. În aceste condiţii, partidele cu doctrine şi programe 
axate pe interesul naţional începuse să câştige capital politic şi, aşa cum se întâmplase şi 
în alte ţări, exista riscul periclitării afacerilor pe care corporaţiile le derulau în România, 
afaceri, desigur, neonorante din punct de vedere al termenului. Deci, trebuia găsit alt 
motiv de culpabilizare a poporului român şi de intimidare a oricăror acţiuni de apărare a 
interesului naţional. În baza ordonanţei, împotrivirile faţă de acţiunile prădalnice ale 
străinilor în complicitate cu uzurpatorii interni pot fi cu uşurinţă calificate ca manifestări 
de antisemitism, naţionalism, şovinism etc.  

În altă ordine de idei, guvernările anterioare, precum şi cea din momentul adoptării 
ordonanţei, repetente la capitolul administrare pentru ţară şi în interesul ţării, au 
intensificat, ca un fel de compensaţie, discursul politic în favoarea integrării în structurile 
euroatlantice, precum şi tratativele cu reprezentanţii acestor organisme, ocazie de a se 
exercita presiuni şi a se realiza noi compromisuri pe seama interesului naţional. Lipsa 
motivelor interne pentru adoptarea acestui act normativ, susţine ipoteza presiunilor 
externe, precedentele fiind numeroase atât în timpurile actuale, cât şi în trecutul nostru 
istoric. Această ipoteză este întărită şi de alte compromisuri realizate, aproximativ, în 
aceeaşi perioadă, care se impun amintite tocmai pentru a înţelege mai bine în ce context 
istoric a fost adoptată ordonanţa, din ce zonă provine iniţiativa şi, mai ales, care este 
scopul urmărit.  

În 2003, Guvernul Năstase încredinţează direct Companiei Bechtel construcţia 
Autostrăzii Transilvania, având o lungime proiectată de 415 Km, la un cost de 2,2 
miliarde de euro, finalizarea lucrării fiind proiectată pentru 2012. Atât costul, cât şi 
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clauzele contractului au fost extrem de împovărătoare pentru statul român. S-a reproşat 
atunci României de către reprezentanţi ai diferitelor organisme europene lipsa de 
transparenţă în această afacere, evitarea licitaţiei ca practică normală într-o economie de 
piaţă şi, mai ales, costurile nejustificate ale lucrării. Până în 2013, când contractul a fost 
reziliat, nu se realizase decât 52 de Km, costul ajungând deja la 1,6 miliarde de euro, 
specialiştii estimând că, în acest ritm, la final se putea ajunge la 20 de miliarde de euro. 
Bechtel, fiind o companie de casă a familiei Bush, preşedinte al SUA în acel moment, 
este clar pentru oricine că şi prin această „afacere” România şi-a plătit aderarea la NATO, 
preşedintele american având un cuvânt hotărâtor în această privinţă. Un fapt care ne 
lămureşte şi mai clar în privinţa ordonanţei în discuţie s-a petrecut în 2008. Compania de 
Autostrăzi din România a solicitat, pe motive obiective, rezilierea contractului cu 
Compania Bechtel. Imediat după această tentativă, Departamentul de Stat American 
supune Congresului un raport în care România este acuzată că tolerează persecuţiile 
religioase, că încurajează atitudini şi manifestări antisemite şi că nici pe linia recu-
noaşterii şi studierii istoriei Holocaustului nu s-au făcut progrese. Iniţiativa românească 
fiind, pe această cale, descurajată, contractul cu pricina a mai continuat încă 5 ani să 
căpuşeze bugetul ţării.  

Tot în acest timp (16 mai 2002) Guvernul României încheie cu SUA un Acord 
privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, un acord umilitor care, 
creând personalului militar şi civil american un regim special de imunitate, îl încurajează 
să nesocotească legile ţării şi să trateze România ca o colonie, adoptând un comportament 
sfidător la adresa autorităţilor statului. Critici severe au adresat către Guvernul României, 
la timpul respectiv, reprezentanţi de vârf ai organismelor europene. Obiectivul aderării la 
NATO a făcut, însă, să se accepte şi acest grav compromis. Orice s-ar spune, nu interesele 
României şi nici chiar securitatea ei n-au constituit o prioritate în luarea acestei decizii. 
Singurul aspect relevant este dorinţa SUA de a ne avea complice, nu doar pe noi, desigur, 
în planurile sale de dominare a lumii. O spun condeie mult mai informate şi mai perti-
nente chiar din SUA. De ce nu le-am crede când vedem cum se petrec lucrurile şi la noi, 
când guvernele sfidează pur şi simplu interesul naţional, ofensând chiar şi anumite 
sensibilităţi ale poporului, doar pentru a fi pe placul puterii coloniale de peste ocean.  

Exemplele pot continua, însă cred că cele prezentate sunt suficiente pentru a 
concluziona că această ordonanţa s-a adoptat din motive străine de interesul naţional, 
suplimentând şi ea „preţul” aderării României la NATO, adică mercenarizarea sa, fapt 
prezentat, atunci şi acum, ca un „succes” al diplomaţiei şi al „reformelor” la care a fost 
supusă armata ţării.  

 
3. Servilismul zelos al autorităţilor pentru aplicarea ordonanţei dezonorează 

poporul român 
Imediat, după schimbarea de regim politic din decembrie 1989, în spaţiul românesc 

s-au lansat tot felul de revendicări, contestări, răfuieli şi reconsiderări. Justificate din 
considerente „morale”, „ştiinţifice”, „juridice”, „culturale” etc. absolut toate au constituit 
camuflaj pentru adevăratul scop, respectiv căpătuiala, pe seama avuţiei create de poporul 
român, a agitatorilor şi, mai ales, a celor care-i dirijează în aceste planuri agresive. 
Îngenuncherea poporului român şi colonizarea României, obiective considerate ireale, 
multă vreme, de opinia publică, plasându-le în zona unei propagande naţionalist-
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populiste, devin tot mai evidente pe măsură ce acţiunile de acest gen îşi intensifică 
virulenţa asupra valorilor naţionale fundamentale. Treptat, prin compromisuri, şantaj, 
intimidări şi fraude electorale care au ridicat în funcţii publice indivizi de proastă condiţie 
umană, clasa politică a fost transformată într-un complice al celor care supun poporul 
român unui adevărat genocid. Aşa s-a ajuns ca această ofensivă să dobândească chiar şi 
suport juridic, şi când spun suport juridic mă gândesc şi la complicitatea inconştientă şi 
ignorantă a unei părţi însemnate a electoratului român, care a creditat cu votul său 
asemenea indivizi.  

După adoptarea şi publicarea Ordonanţei nr. 31/2002, prima ţintă a Guvernului 
Năstase a devenit personalitatea mareşalului Antonescu, dându-se dispoziţii ca numele 
acestuia şi toate simbolurile care-l reprezentau să dispară, nu numai din spaţiul public, dar 
chiar şi din cel privat. Statuile, inclusiv cea din incinta bisericii ctitorită de mareşal şi 
soţia sa, Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din capitală, au fost demolate şi, nu 
în puţine locuri, chiar distruse, numele date unor străzi au fost schimbate etc. 

Nu ne propunem să evocăm ce a reprezentat pentru România mareşalul Antonescu, 
au făcut-o şi o fac, în continuare, istorici de prestigiu, folosind metode de cercetare 
pertinente, în care dovezile şi argumentaţia ştiinţifică sunt prioritare pentru funda-
mentarea diferitelor teze sau afirmaţii privind evenimentele din trecutul istoric. Li se 
alătură publiciştii iubitori de adevăr, dar şi de ţară, convinşi şi, totodată, îngrijoraţi că 
mistificarea istoriei nu-i un fapt izolat de acţiunile de ruinare a ţării şi de accentuare a 
dependenţei ei de puteri străine cu tendinţe coloniale. Pe această linie de gândire 
încercăm şi noi o explicaţie a ostilităţii îndreptate împotriva imaginii mareşalului şi a 
descurajării, prin constrângeri juridice, a oricărei acţiuni de omagiere. 

De mai multă vreme este întreţinut un curent de culpabilitate a României pentru 
genocidul la care a fost supusă populaţia evreiască în timpul celui de-al doilea război 
mondial, dramă cunoscută sub numele de holocaust. Date istorice incontestabile arată însă 
că România, sub conducerea mareşalului Antonescu, a adoptat o poziţie rezervată faţă de 
acest plan, iniţiat şi pus în aplicare de Germania hitleristă. România nu numai că nu a 
deportat evrei în lagărele de concentrare naziste, aşa cum a făcut de pildă Ungaria, dar 
chiar a salvat mulţi dintre ei. „Nu vom uita niciodată – spunea preşedintele Israelului, 
Shimon Peres, în august 2010, în declaraţia oficială cu ocazia vizitei în România – că, în 
perioada cea mai întunecată a Europei, în perioada nazistă, românii au salvat vieţile 
multor evrei de aici, 400.000 de evrei…”. Deşi nu menţionează numele mareşalului, este 
lesne de înţeles că fără ştirea acestuia asemenea acţiuni n-ar fi fost posibile. Activiştii 
culpabilizării României de holocaust pun însă pe seama ei tot 400.000 de evrei. Să ne mai 
mirăm de ce declaraţia preşedintelui Israelului n-a fost mediatizată şi a trecut neobservată 
de opinia publică din România?  

Anumite cercuri de interese au hotărât condamnarea României pentru holocaust şi, 
prin urmare, orice alt punct de vedere este, în optica lor, inacceptabil, pentru că le-ar 
putea periclita scopul ce-l urmăresc prin această culpabilizare. Elie Caufman, rabin şi 
istoric de origine română, emigrat în Israel în anii 60, spune că activismul pentru 
holocaust ar fi o importantă sursă de câştig pentru unii.[1] Dacă ne uităm doar la 
fondurile oficiale alocate de statul român instituţiilor şi ONG-urilor ce se ocupă de aşa-
zisa studiere a holocaustului, suntem nevoiţi să-l credem. Obiectivul însă, strategic să-l 
numim, se întrevede a fi mult mai păgubitor pentru România decât alocările bugetare 
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actuale. În Raportul Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România 
cei mai importanţi reprezentanţi ai culturii şi spiritualităţii româneşti, inclusiv oameni 
politici, precum şi partide şi diverse organizaţii sunt acuzaţi de antisemitism, fiind 
invocate, ca „dovezi”, fragmente din discursurile ţinute în diferite locuri şi împrejurări. 
Acest fapt „îndreptăţeşte” comisia să concluzioneze că „Holocaustul nu a apărut în 
România ca un meteorit venit din spaţiu. Şi nu a sosit nici din Germania nazistă….. 
Holocaustul a avut rădăcini româneşti profunde şi el trebuie tratat ca parte integrantă a 
istoriei politice şi culturale a României”.[2] Se constată, fără niciun fel de rezerve, că 
obiectivul comisiei este să culpabilizeze întregul popor român, motiv pentru care i se 
impune acestuia, prin instrumente juridice de constrângere, o atitudine de acceptare, şi nu 
de respingere a învinovăţirii ce i se aduce. Acesta este scopul ordonanţei şi a celorlalte 
acte normative prin care i s-au adus, pe parcurs, modificări şi adaptări pentru a o face mai 
eficientă. Ar fi trebuit să se arate în raport dacă fragmentele citate reflectă sau nu realităţi 
ale vremurilor respective, aspect care, voit, este trecut sub tăcere. Atunci, ce să credem că 
B.P. Haşdeu, I. Slavici, V. Alecsandri, M. Eminescu, N. Iorga, I. Brătianu, M. Kogălniceanu, 
O. Goga etc., ale căror fragmente de discursuri sunt citate în raport, au fost nişte oameni 
cu minţile rătăcite, pătrunşi de ură viscerală împotriva unei anumite etnii, fără a avea 
vreun motiv anume? Având în vedere contribuţia Comisiei la redactarea textului 
ordonanţei, înţelegem mai bine scopul urmărit prin prevederile acestui act normativ, fapt 
care ar trebui să constituie un serios motiv de îngrijorare. 

Tocmai de aceea i se interzice poporului român să-şi omagieze eroii, în prima fază doar 
pe mareşalul Antonescu iar, pe parcurs, pe „lista neagră” fiind incluşi şi alţi martiri ai 
neamului românesc. Omagierea mareşalului şi a celorlalţi martiri este de natură să compro-
mită planul de culpabilizare a României şi responsabilizarea sa pentru 400.000 de victime. Se 
înţelege că dacă mareşalul, conducătorul statului român din acea perioadă, este considerat un 
erou, şi nu un criminal, cum a hotărât tribunalul poporului (sub autoritatea ocupantului 
sovietic), România nu mai poate fi învinovăţită de holocaust. Ordonanţa nu-l menţionează pe 
mareşal, însă primele măsuri declanşate în baza dispoziţiilor sale au încercat să lovească, 
exclusiv, în imaginea sa. Imediat după evenimentele din decembrie 1989, în România s-a 
declanşat un val de simpatie faţă de personalitatea mareşalului, fiind reconsiderate rolul pe 
care l-a avut într-un moment dramatic pentru România şi justeţea acţiunilor sale ca unică 
soluţie în contextul geopolitic de atunci. S-a făcut lumină şi asupra poziţiei sale, ca şef al 
statului, în problema evreiască. S-au publicat documente care atestă că mareşalul s-a opus 
presiunii din partea Germaniei pentru a-i deporta pe evrei în lagărele naziste. „Nu voi face 
jocul rasist al germanilor – spunea mareşalul într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri din 1942 
– şi îi voi salva pe toţi evreii mei”. Iar într-o alta îşi întărea poziţia în această chestiune 
declarând: „Eu mi-am dat cuvântul să asigur viaţa şi libertatea evreilor şi mă voi ţine de 
cuvânt”. La puţin timp după aceste declaraţii, ministrul său de externe, Mihai Antonescu se 
întâlnea cu Hitler şi-i comunică hotărârea Guvernului de a nu-i preda pe evreii din Regatul 
României. Calculele arată că, prin această poziţie, România, sub conducerea mareşalului 
Antonescu, a salvat viaţa a peste jumătate de milion de evrei. Cu toate acestea, el a fost 
considerat criminal de război de către un Tribunal aflat sub autoritatea ocupantului sovietic şi 
condamnat la moarte. 

Deşi tentativele de revizuire a hotărârilor „Tribunalului poporului” din 1946 au eşuat, 
totuşi, acţiunile de reabilitare au luat amploare în societatea românească, mai ales după 
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1990. S-au ridicat statui, s-au dezvelit plăci comemorative, numele lui a fost dat unor 
străzi importante, asociaţii, organizaţii şi locuri memorabile pentru români.  

În prezenţa acestora, activismul pentru culpabilizarea României de holocaust ar fi 
fost puternic deranjat şi, prin urmare, nici n-ar mai fi avut sprijinul instituţional al statului 
român, constând atât în finanţare, dar şi în crearea unui cadru legislativ care să 
descurajeze opiniile şi punctele de vedere contrare. Deci, statul român, prin adoptarea 
Ordonanţei nr. 31/2002 şi, mai ales, prin acţiunea autorităţilor de înlăturare a simbolurilor 
ce evocă personalitatea mareşalului Antonescu, devine complice al acestui complot, 
îndrăznim să spunem, îndreptat împotriva poporului român. De aceea, maniera în care s-a 
adoptat şi aplicat acest act normativ dezonorează puterea de la Bucureşti. O ofensă mai 
gravă adusă unui popor nici că se poate. Ştie Guvernul României că acuzaţiile colective 
nu ţin de esenţa democraţiei?  

Revoltător este şi faptul că în alte cazuri, ce se încadrează, incontestabil, în 
prevederile ordonanţei, autorităţile statului au manifestat şi manifestă o slăbiciune 
insolentă. Ne referim, cu titlu de exemplu, la cazul grofului Albert Vass, condamnat la 
moarte în contumacie în 1946 de către Tribunalul Poporului din Cluj pentru crimele 
săvârşite împotriva românilor în Ardealul de Nord pe timpul ocupaţiei horthiste, precum 
şi pentru sprijinirea operaţiunilor de deportare a evreilor în lagărele de concentrare 
naziste. Cu toate acestea, reprezentanţi ai comunităţii maghiare din România, în mod 
deosebit cei din conducerea UDMR, au organizat numeroase manifestări de omagiere. I s-au 
amplasat statului în incinta unor instituţii publice sau în locuri cu acces public, s-au distribuit 
pliante cu imaginea lui în instituţii de învăţământ, „opera” sa fiind reeditată chiar prin 
grija lui Marko Bela iar Gyorgy Frunda a iniţiat mai multe acţiuni judiciare pentru 
reabilitarea sa, respinse, deocamdată, de instanţele române.  

Toate aceste fapte au făcut obiectul mai multor sesizări către autorităţile române, 
inclusiv către Parchetul General, invocându-se prevederile O.U.G. nr. 31/2002, precum şi 
ale altor acte normative, inclusiv cele ale Constituţiei României. Nu s-a întreprins însă 
nicio măsură, organele sesizate, care, de alt fel se puteau şi autosesiza, având în vedere 
caracterul public al acestor manifestări, adoptând o pasivitate reprobabilă. Nu ne putem 
explica această atitudine decât prin prezenţa în structurile de putere ale statului român a 
unor membri marcanţi ai extremismului maghiar din România care, prin şantaj şi fel de 
fel de tertipuri împiedică autorităţile române să întreprindă măsurile legale în astfel de 
cazuri.  

Toleranţa autorităţilor române devine şi mai gravă dacă avem în vedere că în Ungaria 
omagierea acestui personaj sinistru a fost respinsă de elita intelectuală, ofensată, mai ales, 
de tupeul de a fi considerat unul dintre cei mai mari scriitori de limbă maghiară. Nu ştim 
să i se fi ridicat vreo statuie. A existat un proiect al municipalităţii oraşului Debrecen, în 
2008, descurajat însă de protestele vehemente ale intelectualităţii maghiare[3]. Deci, ceea 
ce în Ungaria nu este posibil, iată că în România se poate desfăşura fără nicio restricţie, 
deşi aici sunt şi legi în această privinţă şi, mai mult decât atât, astfel de acte sunt mult mai 
toxice pentru cultura română şi valorile naţionale decât în ţara vecină. 

Şi totuşi, dacă pentru unii maghiari Albert Vass este un „mare scriitor” şi „erou”, este 
treaba lor să-l omagieze, cu condiţia să nu ofenseze demnitatea românilor, prin 
manifestări şi simboluri care să le răscolească amintirile despre atrocităţile îndurate de 
părinţii lor din partea acestui individ. Nu este nici moral nici creştineşte să le înfăţişezi 
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victimelor imaginea arogantă a călăului. Cei care procedează astfel îi justifică crimele, iar 
prin acest gest ei însăşi îşi demască instinctele ucigaşe.  

Problema pe care trebuie să şi-o pună românii este aceea că lor le este interzis, prin 
instrumente juridice, ceea ce altora le este permis. Dacă românii consideră că mareşalul 
Antonescu este un erou naţional, de ce omagierea lui să fie încriminată ca delict? De ce 
legiuitorul României cenzurează libertatea de conştiinţă şi de liberă exprimare ale românilor? 
Acesta este mandatul primit de parlamentarii români de la români? 

În nicio ţară europeană nu întâlnim asemenea legi. Este vreun delict în Germania, să 
studiezi, să comentezi şi să expui public opera lui Martin Heidegger, pentru faptul că a 
fost membru al partidului nazist, din 1933 şi până în 1945, deţinând şi funcţii în stat pe 
timpul acestui regim? De ce numai statele puternice au dreptul să disocieze opera 
ştiinţifică de simpatiile politice conjuncturale ale autorilor, să promoveze şi să valorifice 
contribuţia lor la tezaurul ştiinţific şi cultural naţional iar statelor mici li se pune pumnul 
în gură ori de câte ori încearcă să arate lumii că civilizaţia, ştiinţa şi cultura actuală sunt şi 
rodul creaţiei lor? Milioane de oameni trăiesc astăzi datorită doctorului Nicolae Paulescu, 
descoperitorul insulinei. Însă, noi românii n-avem dreptul să-l evocăm, pentru că s-ar face 
vinovat de simpatii legionare şi, îndrăznim să spunem, justificate în epocă. Numeroşi 
oameni de ştiinţă germani, care au slujit regimul hitlerist, şi-au continuat munca de 
cercetare, fără niciun fel de restricţii şi în Germania Federală, de după război. Astăzi sunt 
citaţi în reuniuni internaţionale, enciclopedii şi opere ştiinţifice fără niciun fel de rezerve. 
În schimb, când Academia Română, de abia în 1990 l-a primit postmortem, ca membru, 
pe dr. Paulescu, recunoscându-i prin acest gest opera ştiinţifică, a fost supusă unor atacuri 
extrem de virulente din partea unei etnii, fără ca acestea să aibă vreo justificare obiectivă 
cu privire la valoarea ştiinţifică a operei sale. Aplicându-se un dublu standard, constatăm 
că noi n-avem dreptul să ne cunoaştem şi să promovăm opera ştiinţifică a inteligenţei 
româneşti. 

 
4. În cazul defăimării ţării sau naţiunii, libertatea de exprimare dobândeşte, în 

viziunea legiuitorului român, caracter absolut 
Constituţia României precizează la art. 30 alin. (7) că „sunt interzise de lege 

defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, de clasă 
sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, 
precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”. Inspirat din practica consti-
tuţională a democraţiilor europene evoluate, dar şi din tradiţiile legislative româneşti şi 
având în vedere condiţiile vitrege în care se edifică statul de drept în România, acest text 
constituţional a fost introdus în articolul ce consacră „libertatea de exprimare”, scopul 
său, după cum rezultă clar din conţinut, fiind acela de a contracara abuzul de drept, 
respectiv de libertatea de exprimare şi aceasta să nu ia forma unor manifestări de natură 
să lezeze prestigiul naţional ori să incite la săvârşirea altor fapte din cele enumerate în 
text.  

Prin precizarea că „sunt interzise de lege...”, textul impune, în primul rând, o 
atitudine de respect faţă de ţară şi naţiune şi, în al doilea rând, el reprezintă un 
comandament pentru legiuitorul român, acestuia revenindu-i obligaţia de a crea cadrul 
legislativ necesar pentru ca interdicţia respectivă să devină operabilă. În lipsa legii care să 
încrimineze şi să sancţioneze faptele de defăimare a ţării şi a naţiunii, interdicţia 
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constituţională rămâne lipsită de forţă juridică. Dacă la data ratificării Constituţiei şi 
intrării sale în vigoare n-ar fi existat o lege care să sancţioneze faptele de defăimare a ţării 
şi a naţiunii ea ar fi trebuit adoptată imediat, sarcina revenindu-i Parlamentului, dar şi 
celorlalte instituţii implicate în procesul legislativ. S-ar fi impus, desigur, o lege specială, 
având în vedere valorile ce trebuie apărate şi nevoia de claritate în privinţa faptelor prin 
care ele ar putea fi lezate, aceasta pentru a se evita confuziile şi interpretările tenden-
ţioase. Cu toate acestea, legiuitorul român a refuzat, practic, până acum, să-şi execute 
obligaţia constituţională ce-i revenea nemijlocit. Nu numai că o asemenea lege nu s-a 
adoptat, dar au şi fost înlăturate din legislaţia existentă textele încriminatoare privind 
faptele de defăimare a ţării şi naţiunii. 

Astfel, prin Legea nr. 278/2006 se aduc mai multe modificări la Codul penal şi, în 
ceea ce ne interesează, este abrogat art. 2361 care, chiar prin denumirea sa marginală, 
„Defăimarea ţării sau a naţiunii”, reflecta întocmai cerinţele textului constituţional 
invocat. Potrivit articolului abrogat, „manifestările publice săvârşite cu intenţia de a 
defăima ţara sau naţiunea se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”. Practica 
judiciară pe seama acestui text încriminator, aşa cum se invocă şi în expunerea de motive, 
lipseşte, dar nu că nu s-ar fi săvârşit fapte de acest gen, unele fiind chiar foarte grave, ci 
datorită dezinteresului indus factorilor de răspundere chiar de la nivelul cel mai înalt de 
autoritate în materie de aplicare şi respectare a legii.  

Avem însă o problemă de constituţionalitate, pentru că, potrivit art. 1 alin. (5) din 
Legea fundamentală, respectarea Constituţiei este obligatorie. Prin urmare, Parlamentul 
nu-şi poate exercita competenţa de incriminare şi de dezincriminare a unor fapte 
antisociale, decât cu respectarea normelor şi principiilor consacrate în Constituţie[4]. 
Deci, atât timp cât Constituţia interzice „defăimarea ţării şi a naţiunii”, art. 2361 trebuia să 
rămână în vigoare sau, cel puţin, dacă se considera învechit, atunci să se fi adoptat un alt 
text încriminator pentru asemenea fapte. În aceste condiţii, abrogarea lui este 
neconstituţională. Curtea Constituţională, deşi garant al supremaţiei Constituţiei, nefiind 
însă sesizată, ea nu s-a putut pronunţa în această problemă. Cei care ar fi trebuit s-o 
sesizeze, potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie, fiind, unii implicaţi direct în adoptarea 
Legii nr. 278/2006, alţii ignoranţi, iar alţii, nu puţini la număr, chiar ostili faţă de statul şi 
naţiunea română, se înţelege că n-au fost deranjaţi de dezacordul apărut între prevederile 
legii în discuţie şi Constituţia României. Deci, faptele de defăimare a ţării şi a naţiunii 
române, deşi sunt interzise de Constituţie, ele pot fi săvârşite fără niciun risc pentru că, 
nefiind încriminate, nu atrag nicio răspundere pentru autorii lor, decât, să zicem, de natură 
morală.  

Neconstituţionalitatea abrogării art. 2361 C. pen. n-o putem rezuma doar la o 
analiză pur tehnică, fără a încerca să înţelegem ce determinări a avut legiuitorul, 
lăsând fără protecţie valori atât de importante, cum le considerăm noi, precum ţara şi 
naţiunea. În expunerea de motive la Legea nr. 278/2006, prin care au mai fost 
abrogate şi alte articole din Codul penal având legătură cu libertatea de exprimare, ca de 
exemplu art. 205 ce încrimina insulta şi art. 206 calomnia, libertatea de exprimare este 
tratată ca o valoare absolută, învestind-o chiar cu o anumită aură de sacralitate, motiv 
pentru care, în optica legiuitorului, orice impediment care ar putea-o restrânge trebuie 
înlăturat. „Libertatea de exprimare – se arată în amintita expunere de motive – reprezintă 
unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una dintre condiţiile 
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primordiale ale progresului societăţii şi ale împlinirii individuale, acoperind nu numai 
informaţiile sau ideile care sunt favorabile ori care sunt considerate inofensive sau 
indiferente, ci şi acelea care ofensează, şochează sau îngrijorează statul ori un anumit 
segment al populaţiei. Acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, 
în absenţa cărora nu există societate democratică.” Deci, indiferent de gravitatea efectelor 
ce s-ar putea produce şi de valorile lezate, libertatea de exprimare, în concepţia 
iniţiatorului acestei legi, nu poate fi împiedicată.  

Mai mult decât atât, în raport cu libertatea de exprimare, valorile protejate prin art. 
2361, respectiv „ţara” şi „naţiunea”, sunt considerate ca fiind „esenţialmente abstracte” şi, 
prin urmare, se invocă temerea că ideile şi opiniile referitoare la ele ar putea dobândi 
variate interpretări, inclusiv de natură infracţională. S-ar putea ajunge – spun aceeaşi 
iniţiatori – şi la calificarea ca infracţiune a criticilor adresate celor care exercită puterea 
politică. Desigur, o temere nejustificată, având în vedere că n-au fost traşi la răspundere 
nici măcar cei care au adus grave injurii la adresa ţării şi naţiunii, ofense deosebit de 
grave pe care le-au simţit din plin în sufletul şi credinţa lor românii adevăraţi şi care au 
produs serioase consecinţe inclusiv în domenii de importanţă naţională. Şi atunci ce 
raţiune ar exista în această „temere” pentru a se ajunge la abrogarea articolului în 
discuţie?  

Chiar dacă practica judiciară, din motivele arătate mai sus, n-a înregistrat încălcări 
ale art. 2361, deşi, în realitate, ele s-au produs, totuşi acesta nu poate fi un motiv de 
abrogare, mai ales că starea de pericol asupra acestor valori n-a dispărut, ci, din contră, ea 
s-a accentuat de la o etapă la alta, pe măsură ce reacţia de împotrivire din partea 
autorităţilor statului, dar şi a societăţii româneşti, în ansamblu ei, a devenit tot mai 
anemică. Este bine ştiut faptul că prestigiul naţional şi demnitatea românilor au fost puse 
la grea încercare în perioada care a urmat loviturii de stat din decembrie 1989. Tocmai de 
aceea ar fi fost necesar ca românii din structura guvernamentală, câţi or mai fi fiind, să nu 
ignore scoaterea de sub incidenţă penală a faptelor de defăimare a ţării şi a naţiunii, să fi 
manifestat vigilenţă şi împotrivire faţă de astfel de acţiuni.  

Lipsa de motivaţie la abrogarea acestui articol şi justificările de-a dreptul penibile pe 
care le-au formulat iniţiatorii incită totuşi la găsirea unor explicaţii pentru că, credem noi, 
nu poate fi chiar iraţional un demers legislativ. Suntem convinşi că nu riscul ca cineva, 
pentru nevinovate opinii sau critici la adresa puterii, ar putea intra sub incidenţa acestui 
articol, a determinat dezincriminarea acestor fapte. De aceea îndrăznim să afirmăm că nu 
s-a urmărit niciun alt scop decât acela de a se crea un climat şi mai favorabil şi mai 
încurajator pentru acţiunile propagandistice antiromâneşti. Ştiut fiind faptul că scopul 
legii penale este, în primul rând, preventiv, respectiv de a inhiba tentaţia de a săvârşi 
faptele incriminate, se înţelege că şi în privinţa încriminării şi sancţionării faptelor de 
defăimare a ţării şi a naţiunii s-ar fi produs, chiar dacă nu pe arii extinse, un asemenea 
efect. Ori, legiuitorul a dorit ca în calea libertăţii de exprimare, când aceasta ia forma 
unor manifestări antiromâneşti, să nu mai existe niciun obstacol.  

Dar, tot Legea nr. 278/2006, care prin abrogarea art. 2361 transmite un semnal 
încurajator celor dispuşi, din varii motive, să denigreze ţara şi naţiunea, pe considerentul 
că în calea libertăţii de exprimare n-ar trebui să existe niciun obstacol într-o societate 
democrată, aduce unele modificări şi la O.U.G. nr. 31/2002, nuanţând şi înăsprind 
sancţiunile la faptele încriminate aici şi care, culmea, nu pot fi săvârşite altfel decât tot 
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prin exprimare. De exemplu, art. 5 din ordonanţă dispune că „promovarea cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promo-
varea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice 
mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor 
drepturi”. Legea nr. 278/2006 mai adaugă la acest articol un alineat prin care se explică 
noţiunea de propagandă, acesta constând în „…răspândirea în mod sistematic sau în 
apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi 
adepţi”. De asemenea, potrivit art. 6 din ordonanţă, modificat şi el de aceeaşi lege, 
„Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a 
Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă”. 
Deci, dacă, de exemplu, cineva afirmă în public, că în România n-a fost holocaust, 
indiferent de argumentele pe care-şi întemeiază afirmaţia, riscă privarea de libertate pe o 
perioadă între 6 luni şi 5 ani [5]. Se înţelege de aici că numai atunci când este vorba de 
prestigiul României libertatea de exprimare este absolută şi că în numele democraţiei, 
pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis poate fi defăimată ţara şi naţiunea. Tocmai 
acest standard dublu aplicat libertăţii de exprimare ne arată că interesul naţional în opera 
legiuitorului român reprezintă nu un obiectiv de apărat, ci o ţintă expusă celor mai 
agresive atacuri cu putinţă. 

 
5. Legea nr. 217/2015 – un nou atac virulent împotriva libertăţii de exprimare 
Din data de 30 iulie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 217 care, prin modificările ce 

le aduce la O.U.G. nr. 31/2002, devine un instrument juridic şi mai brutal împotriva 
libertăţii de exprimare, fiind vizate de această dată, într-o manieră şi mai clară, temele 
considerate tabu în spaţiul public. De la forma iniţială a ordonanţei şi până la cea 
dobândită prin Legea nr. 217/2015 s-a parcurs un traseu de înăsprire, în mai multe etape, 
a conţinutului ei, de nuanţare a textelor incriminatoare, de extindere a domeniului de 
aplicare şi, ceea ce este foarte important, de accentuare a responsabilităţii statului român.  

Aşa cum s-a mai afirmat, toate aceste intervenţii legislative n-au avut nicio motivare 
din perspectiva vreunui pericol social. Înlăturarea, prin măsuri administrative, a tuturor 
simbolurilor legate de personalitatea mareşalului Antonescu, în timp ce altele, repre-
zentând adevăraţi criminali de război, cum este cazul lui Albert Vass, nefiind nici măcar 
atinse, constituie, credem, o dovadă cât se poate de concludentă că scopul acestui act 
normativ n-a fost, nici pe de parte, temerea reactivării unor organizaţii extremiste, 
xenofobe, fasciste, iar acestea să reediteze dramele îndurate de etnia evreiască şi rromă 
înainte, în timpul şi după al doilea război mondial. Este neştiinţific să consideri că 
asemenea pericole ar mai exista astăzi în România, desigur, din perspectiva înţelesului 
clasic al faptei de genocid contra umanităţii. Avem, în schimb, de-a face cu un alt tip de 
genocid, practicat, de această dată, de statul român împotriva românilor, un asemenea 
scop servindu-l şi cadrul normativ ce-l analizăm în acest studiu. Este vorba de depo-
sedarea poporului român de avuţia pe care a creat-o sau moştenit-o de la strămoşi, 
dislocarea din vatra strămoşească a tinerilor, proces cu efecte dramatice pentru vitalitatea 
naţiei române, demolarea, suspect de programată, a sistemului medical, accentuarea 
degradării învăţământului, înstrăinarea sa de valorile naţionale şi de imperativele pe care 
le reclamă progresul ţării şi, poate nu în ultimul rând sau la fel de grav, contaminarea 
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domeniilor educative şi culturale cu practici decadente, străine de tradiţiile şi valorile 
noastre naţionale. Acest genocid, după cum se constată, nu este reclamat de nicio auto-
ritate a statului român, lucru firesc, de altfel, având în vedere că tocmai el, adică statul, 
este fermentul acestui proces distructiv. 

 
5.1. Dogma negării holocaustului şi crearea unui monopol asupra lui 
Pentru a înţelege conţinutul juridic al acestor acte normative facem precizarea că 

suportul lor ideologic îl reprezintă Raportul „Eli Wiesel” elaborat de Comisia Interna-
ţională pentru Studierea Holocaustului în România[6], înfiinţată în 2004 şi metamor-
fozată, după un an, în Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 
„Eli Wiesel”[7]. Acest fapt îl subliniază chiar iniţiatorii Legii nr. 217/2015 în expunerea 
de motive, unde se face precizarea că din partea institutului respectiv s-a primit un 
„sprijin specializat”.  

Atragem atenţia, pentru început, că înfiinţarea institutului ca organism guverna-
mental este de natură să dea mai multă greutate şi eficienţă aşa-ziselor acţiuni de 
combatere a antisemitismului, xenofobiei, fascismului (mai nou a legionarismului) şi a 
faptelor de negare a holocaustului. Pentru aceasta, institutul beneficiază de logistică, 
finanţare bugetară, destul de generoasă după cum rezultă din transparenţa mediatică a 
documentelor sale şi, nu în ultimul rând, de statutul de consultant, inclusiv pentru 
instanţe, în problemele ce i s-au dat în competenţă. Având în vedere acest rol, vom putea 
considera raportul comisiei, pe care institutul şi l-a însuşit oficial, ca „izvor de drept” 
pentru legislaţia din acest domeniu. Dacă ne uităm şi la componenţa comisiei, în care 
predomină străinii, iar cei câţiva români istorici nerecunoscând vreo contribuţie la 
elaborarea raportului, comisia fiind, deci, internaţională, nu numai cu numele, avem 
motive să considerăm acest fapt, nu numai nedemocratic, pentru că, repetăm, sursa legii 
într-un stat democratic se află în voinţa poporului, dar şi un atentat la suveranitatea şi 
independenţa statului român.  

Ordonanţa se ocupă în mod special de holocaust, fapt pe deplin explicabil având în 
vedere că Raportul „Eli Wiesel” este izvor de drept pentru acest act normativ. În forma sa 
iniţială ordonanţa definea holocaustul ca fiind „persecuţia sistematică sprijinită de stat şi 
anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii 
săi din perioada 1933-1945”, în finalul textului fiind nominalizată, ca victimă a deportării 
şi anihilării, şi populaţia rromă. Textul, amendat prin Legea nr. 217/2015, suferă 
modificări de substanţă, fiind lesne de constatat că asupra lui şi-a pus amprenta datele şi 
concluziile din raport. Astfel, potrivit noului text „prin holocaust pe teritoriul României se 
înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile 
şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”. 
Dacă în prima definiţie este indicată Germania nazistă ca suverană pe acest fenomen, iar 
statul (român) doar complice, în calitate de aliat şi colaborator, în cea de a doua 
răspunderea se transferă exclusiv asupra României, persecuţia şi anihilarea evreilor şi 
rromilor nemaifiind un proces generat de Germania nazistă. Potrivit raportului, după cum 
s-a mai subliniat, holocaustul „…trebuie tratat ca parte integrantă a istoriei politice şi 
culturale a României”. Raportul fiind ulterior ordonanţei, diferenţele de conţinut dintre 
cele două definiţii sunt pe deplin explicabile.  

În optica „legiuitorului român”, victime ale holocaustului sunt, exclusiv, evreii şi 
rromii, aceştia din urmă fiind nominalizaţi mai mult din considerente de tactică 
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propagandistică. Opinia publică asociază însă noţiunea de holocaust cu etnia evreiască, 
percepţie provocată de atitudinea agasantă şi exclusivistă a liderilor acesteia în acţiunile 
de propagandă. Mai nou, organizaţiile lor internaţionale desemnează prin holocaust orice 
agresiune, indiferent de tipul sau intensitatea sa, îndreptată împotriva evreilor [8]. Avem, 
deci, de a face cu un monopol pus pe acest concept, alterându-i-se conţinutul original, 
fapt care ridică serioase semne de întrebare asupra scopului urmărit. Enciclopedia 
Wordsworth[9] defineşte holocaustul ca fiind „anihilarea a mai mult de 16 milioane de 
oameni de către regimul hitlerist, între 1933 şi 1945, în numeroasele lagăre de 
concentrare şi exterminare; cele mai cunoscute la Auschwitz, Sobibor, Treblinka şi 
Maidanek în Polonia şi Belsen, Buchenwald şi Dachau în Germania. Dintre victime: mai 
mult de 6 milioane erau evrei (peste 67% din evreimea europeană); 10 milioane ucraineni, 
polonezi şi ruşi – civili şi prizonieri de război – ţigani, socialişti, homosexuali şi alţii”. 
Etimologic, cuvântul provine din grecescul holos („întreg”, „tot”) asociat cu kaeiein 
(„a arde”), desemnând, la origine, jertfa adusă zeilor sau divinităţii, care consta în 
arderea în întregime, pe altar, a animalelor sacrificate.[10]  

Termenul de holocaust semnifică, deci, nu numai tragedia evreilor, ci a tuturor celor 
16 milioane de oameni, victime ale nazismului. Cifrele sunt, desigur, importante pentru a 
reliefa, şi prin amploare, dramatismul fenomenului, însă această aritmetică exagerată, prin 
caracterul ei abstract, ar putea atenua compasiunea, emoţia şi starea de îngrijorare a 
umanităţii, ceea ce cred că nu este de dorit dintr-o perspectivă etică. Ştiu oare adepţii 
cifrelor în examinarea dramelor umane că se situează pe linia de gândire a lui Stalin, 
căruia i se atribuie celebrul citat: „Moartea unui om este o tragedie. Moartea a milioane 
este statistică” (răspuns dat lui Churchill în timpul Conferinţei de la Ialta în 1945)?.[11] 
De asemenea, polarizarea atenţiei doar asupra holocaustului evreiesc, face ca asupra altor 
tragedii umane de dimensiuni apocaliptice să se aştearnă colbul uitării. Regimul sovietic a 
produs peste 30 de milioane de victime şi, cu toate acestea, opinia publică nu percepe 
această dramă ca pe un holocaust. De ce numai „persecuţia sistematică şi anihilarea 
evreilor şi a rromilor” să însemne, potrivit legii române, holocaust, iar de aici să decurgă 
serioase consecinţe juridice, în timp ce genocidul la care au fost supuşi, de exemplu, 
românii din teritoriile ocupate de Rusia sovietică în 1940, să fie doar un fapt istoric supus 
diverselor controverse şi reconsiderări, pentru că, nu-i aşa, asupra evenimentelor istorice 
nu se pot emite verdicte definitive? Subliniem că legea care trece sub tăcere drama 
românilor este produsul „legiuitorului român”. Oficial, el are paternitatea asupra între-
gului cadru legislativ cu privire la holocaust.  

Prin art. 6, în varianta stabilită de Legea nr. 217, ordonanţa încriminează fapta de 
negare, contestare, aprobare, justificare sau minimalizare în mod evident, prin orice 
mijloace, în public a holocaustului ori a efectelor acestuia, sub sancţiunea închisorii de la 
6 luni la 3 ani sau cu amendă.  

Facem precizarea că în lumea civilizată nici nu se pune problema ca atitudinea pe 
care oamenii o adoptă faţă de holocaust să fie legiferată. Crimele petrecute în lagărele de 
exterminare naziste sunt repudiate şi condamnate de opinia publică în mod natural, firesc, 
fără a fi nevoie de ameninţarea legii. Tragismul lor este suficient pentru a trezi reacţii de 
groază, repulsie şi aversiune. În acelaşi timp, tema holocaustului este una dintre cele mai 
intens cercetate şi studiate, având încă multe necunoscute asupra cărora trebuie să se facă 
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lumină. Pe de altă parte, sunt şi mulţi impostori care, urmărind să tragă foloase de pe 
urma acestei tragedii, impietează memoria atâtor victime, alterând, totodată, şi starea 
firească de compasiune pe care o simte umanitatea. 

Cadrul normativ la care ne referim interzice, practic, cercetările cu privire la 
holocaust. Cercetarea implică controverse, polemici, reconsiderări şi revizuiri istorice ori, 
procedându-se astfel, există riscul de a se intra sub incidenţa legii care, după cum am 
precizat, condamnă orice poziţie contrară celei hotărâte în Raportul final Eli Wiesel. Dar, 
acest personaj este acuzat, în presa occidentală, de impostură, pentru faptul că n-ar fi 
supravieţuitor al lagărelor naziste, aşa cum afirmă, falsificându-şi biografia şi că ar fi 
transformat holocaustul într-o afacere personală. Ca dovezi ar fi mărturia evreului 
supravieţuitor din lagărul de la Buchenwald, Samuel Jakubowits, care afirmă că cel care 
i-a fost coleg de cameră nu este Eli Wiesel, ci Lazar Wiesel, precum şi faptul că lui Eli 
Wiesel îi lipseşte tatuajul de pe mâna stângă ce se aplica tuturor deţinuţilor din lagăre[12]. 
Nu ne pronunţăm asupra acestui subiect, îl va lămuri, dacă va considera necesar, chiar 
personajul în cauză, noi vrem doar să demonstrăm, şi cu acest exemplu, că tema 
holocaustului va provoca încă multe polemici, reconsiderări şi revizuiri, motiv pentru 
care, în numele adevărului, ele nu trebuie cenzurate cu ameninţarea legii.  

Revenind la textul de incriminare atragem atenţia, înainte de toate, că el este imprecis 
şi nu se încadrează în rigorile ce trebuie să caracterizeze un act normativ, mai ales unul de 
natură penală. Această imprecizie obligă organele de aplicare să apeleze la serviciile de 
consultanţă ale Institutului „Eli Wiesel”, condiţii în care acest organism dobândeşte, 
aproape direct, atribuţii judiciare, instanţele devenind, de fapt, instrumente la dispoziţia 
sa. Practica judiciară de până la adoptarea Legii nr. 217 s-a confruntat, după cum se 
subliniază în expunerea de motive, cu diverse plângeri, sesizări şi reclamaţii depuse la 
Parchet, fiind, însă, finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare, motivul 
fiind tocmai imprecizia actului normativ care dădea naştere la confuzie în ceea ce priveşte 
încadrarea juridică a faptelor reclamate. Prin urmare, iniţiatorii legii şi-au propus să dea 
textelor ordonanţei un conţinut mai clar, pentru ca „negaţioniştii de astăzi să nu mai 
găsească scăpări”[13]. După cum vom demonstra, noul conţinut al ordonanţei este chiar 
mai confuz decât cel iniţial, fapt explicabil, având în vedere că proiectul de amendare n-a 
fost gândit să creeze armonie socială şi un climat sănătos de convieţuire, care este de fapt 
rostul oricărui act normativ, ci să realizeze un instrument juridic la dispoziţia Institutului 
Eli Wiesel, cu care acesta să anihileze orice atitudine sau acţiune care i-ar periclita 
interesele. 

În această chestiune se evită, de fapt, esenţialul, şi anume că faptele la care se referă 
ordonanţa, logic, nu pot fi încriminate. Pentru ca fapta de negare, contestare, aprobare, 
sau minimalizare să aibă sens, prima condiţie care se cere este aceea ca aspectul, 
procesul, fenomenul etc. la care se referă să aibă valoare de adevăr absolut. Dacă ar fi aşa, 
atunci Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului din România ar rămâne fără obiect. 
Ce-ar mai avea el de studiat, de cercetat, de investigat dacă holocaustul ar fi un subiect 
fără necunoscute. Dar nefiind aşa, pentru că în privinţa unor evenimente istorice 
permanent apar date care reclamă anumite revizuiri, institutul are, cu alte cuvinte, de 
lucru. În aceste condiţii nu riscă oare să încalce şi el interdicţiile impuse de lege? Dacă, să 
zicem, în urma studiilor pe care le întreprinde, institutul se va convinge şi va face public 
că numărul victimelor holocaustului din România nu este de 400.000, după cum se afirmă 
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acum, ci de 100.000 sau chiar mai puţin, acest fapt, fiind o „minimalizare”, va întruni 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 31/2002, ceea ce 
angajează răspunderea penală a institutului. Sintagma „minimalizarea în mod evident” 
este atât de evazivă, încât ea poate fi aplicată oricărei afirmaţii, pentru că ce să însemne 
altceva „în mod evident” dacă nu după bunul plac.  

De fapt, toate modalităţile în care poate fi înfăptuită această infracţiune comportă o 
diversitate de interpretări. Aceasta face ca o atitudine, un gest, o afirmaţie etc. să dobân-
dească semnificaţie juridică chiar şi atunci când n-ar avea legătură cu holocaustul, creându-se, 
astfel, pentru autorităţi un spaţiu discreţionar de acţiune mult prea larg. În aceste condiţii 
libertatea, în general, şi cea de exprimare, în special, sunt dependente de voinţa arbitrară a 
puterii. Această este o dovadă concludentă că libertatea de conştiinţă, revendicată încă din 
zorii renaşterii[14] şi consacrată astăzi în constituţii şi instrumente juridice internaţionale, 
devine o iluzie când puterea scapă de sub controlul maselor. Raportat la textul 
incriminator ne punem întrebarea dacă nu cumva şi declaraţia preşedintelui Israelului, 
Shimon Peres, la care am făcut referire mai sus, că „…românii au salvat vieţile multor 
evrei de aici, 400.000 de evrei…”, nu constituie tot o formă de negare a holocaustului şi, 
deci, infracţiune, având în vedere că răspunderea României este cuantificată de către 
Institutul Eli Wiesel tot la 400.000 de victime?  

Sub incidenţa legii ar putea intra chiar şi citarea unor mărturii, dacă sunt contrare 
verdictului dat de Institut, indiferent cât sunt ele de credibile, cel puţin prin statutul şi 
poziţia socială a autorilor. De exemplu, istoricul evreu Nicolae Minei Grünberg, a afirmat 
că „În România holocaustul nu a avut loc…”[15], fostul rabin şef al Clujului, Moshe 
Carmilly Weinberger, a mărturisit şi el că „…atunci când lumea a privit insensibilă 
spectacolul nimicirii evreilor europeni, România a fost dispusă să primească refugiaţii 
evrei şi a fost gata să deschidă pentru ei porturile sale”[16], preşedintele Uniunii 
Comunităţilor Evreieşti din România în timpul războiului, Wilhelm Filderman, într-o 
declaraţie din 1955, făcută în SUA, spune, fără rezerve, că „…populaţia română nu este 
antisemită, iar vexaţiile de care au suferit evreii au fost opera naziştilor germani şi a 
Gărzii de Fier”[17].  

Din păcate, pentru Guvernul României, devenit prizonierul unor grupuri de interese 
care se folosesc de holocaust în planurile lor oculte, astfel de mărturii sunt, cu bună 
ştiinţă, ignorate.  

Nici obiectul acestei infracţiuni nu poate fi definit cu claritate, pentru ca încriminarea 
să aibă, într-adevăr, rol protector, ca în cazul celorlalte valori apărate prin măsuri penale. 
Prin incriminarea omorului este apărată viaţa, prin incriminarea furtului este apărată 
proprietatea, prin incriminarea faptelor de corupţie este asigurată buna funcţionare a 
instituţiilor statului etc. Prin incriminarea faptei de negare a holocaustului ce valori sunt 
protejate? Un punct de vedere exclusivist cu privire la un eveniment istoric, dramatic, 
într-adevăr, dar aflat încă în studiu? Dacă obiectul acestei infracţiuni este unul de substrat 
şi scopul urmărit se confirmă a fi unul mercantil, înseamnă că în conflict cu legea şi cu 
morala nu sunt cei care au un alt punct de vedere cu privire la holocaust decât cel oficial, 
ci cei care-l exploatează pentru nişte câştiguri extrem de maculate. Încă din 1993, la 
Ministerul Afacerilor Externe s-a depus o cerere de către unele organizaţii evreieşti, 
pretinzându-se plata unei despăgubiri de 1,5 miliarde de dolari pentru Holocaust [18]. 
Nu se ştie dacă i s-a dat sau nu vreo rezolvare. Ceea ce se ştie este că s-au intensificat 
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continuu presiunile asupra Guvernului, ajungându-se ca astăzi culpa României pentru 
holocaust să fie legiferată iar orice alt punct de vedere să devină un delict. În acest timp 
activele ţării au ajuns în mâna străinilor.  

 
5.2. Isteria antisemită provoacă holocaustul culturii române 
Pentru că Ordonanţa nr. 31/2002 şi-a dovedit neputinţa în a cenzura libertatea de 

exprimare şi a descuraja opiniile contrare „verdictului” dat de Raportul „Eli Wiesel” în 
chestiunea holocaustului, care, după cum s-a arătat mai sus, transferă asupra României 
culpa pentru această tragedie, învinovăţind întregul popor român, prin Legea nr. 217/2015 
li s-au adus textelor iniţiale adaptările necesare, atât pentru limitarea posibilităţilor de 
„scăpare” a negaţioniştilor, cât şi pentru a învesti cu formulă juridică datele şi concluziile 
raportului. 

Potrivit art. 5, în forma conferită de Legea nr. 217, fapta persoanei de a promova în 
public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra 
umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii 
sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Noutatea faţă de textul anterior constă în aceea 
că vinovăţia persoanelor a căror promovare este interzisă nu mai constă în „infracţiuni 
contra păcii şi omenirii”, ci în „infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de 
război”. Se mai adaugă şi încriminarea faptei de promovare, în public, a ideilor, con-
cepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, ceea ce nu exista în 
conţinutul iniţial al ordonanţei. 

Legea nr. 217/2015, înlocuind sintagma „infracţiuni contra păcii şi omenirii” cu 
„infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război”, nu face doar o adaptare 
terminologică a acestui act normativ la noua legislaţie penală. Titlul XII („Infracţiuni de 
genocid, contra umanităţii şi de război”) din actualul Cod penal nu este identic din punct 
de vedere al conţinutului cu Titlul XI („Infracţiuni contra păcii şi omenirii”) din vechiul 
Cod penal. Având în vedere că legea dispune numai pentru viitor, înseamnă că se 
interzice promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni dintre cele definite în Titlul XII din noul Cod penal. În decursul timpului 
conţinutul faptic al acestui gen de infracţiuni a fost mereu modificat şi adaptat în funcţie 
de o diversitate de factori conjuncturali. Dat fiind această situaţie, ar trebui ca faptelor 
judecate şi condamnate sub imperiul unor legi abrogate să li se găsească corespondenţe în 
legea penală aflată în vigoare, pentru ca art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002 să aibă aplica-
bilitate. Altfel nici măsurile administrative, care deja s-au întreprins, nu au temei legal.  

În altă ordine de idei, faptele la care face vorbire textul citat se petrec (sau doar se 
invocă artificial săvârşirea lor) în regimurile dictatoriale, în timp de război, revoluţie, 
lovituri de stat, conflicte religioase sau etnice iar instanţele care le judecă sunt speciale şi 
aflate sub controlul puterii sau al învingătorului. Deci, este vorba de o justiţie a învin-
gătorului, şi nu de una independentă şi imparţială. Se poate considera că în astfel de 
condiţii judecata este una echilibrată şi întemeiată juridic pentru a se ajunge la o hotărâre 
corectă? O astfel de justiţie are un singur scop, respectiv crearea unei aparenţe de drept 
pentru asasinate şi execuţii dinainte hotărâte. Cu trecerea timpului şi relaxarea climatului 
politic sau pierderea puterii de către cei care au comandat astfel de asasinate, hotărârile 
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respective reclamă revizuiri, mai ales când victimele lor sunt personalităţi politice, 
militare, ştiinţifice sau culturale iar sacrificiul lor a avut o singură cauză, devotamentul 
faţă de popor sau faţă de o cauză dreaptă.  

Să ne referim, cu titlu de exemplu, la tribunalele poporului înfiinţate în România 
după război şi care, după cum se ştie, s-au aflat, exclusiv, sub control sovietic. Au căzut 
victime asasinatelor comandate de ocupantul sovietic sub masca justiţiei, în primul rând, 
conducătorul statului din timpul războiului, mareşalul Ion Antonescu, miniştrii din 
cabinetul său şi, apoi, personalităţile de vârf ale intelectualităţii româneşti şi elitei armatei 
române. Peste două milioane de cetăţeni români au fost întemniţaţi în baza sentinţelor 
date de aceste tribunale, 200.000 dintre ei găsindu-şi sfârşitul în închisori, fiind supuşi 
unui barbar regim de exterminare.[19] S-a dovedit, în timp, că toate capetele de acuzare 
împotriva lor au fost false ori nu s-au bazat pe un probatoriu consistent şi obiectiv. La fel 
au stat lucrurile şi în cazul procesului soţilor Ceauşescu. Tot un asasinat politic comandat 
a avut loc şi în cazul lor, la adăpostul unei justiţii improvizate şi comandate de noii 
„emanaţi” ai puterii. Toate capetele de acuzare care au condus la acea oribilă condamnare 
sunt infirmate, în primul rând, de parcursul distructiv postdecembrist al României, 
ajungându-se, ca astăzi, la toţi indicatorii să ne situăm mult sub nivelul momentului când 
s-a produs lovitura de stat.  

Cu toate că vinovăţia acestor persoane n-a mai rezistat în confruntarea cu realităţile 
timpului, dovedindu-se că eliminarea lor fizică a fost opera regimurile de ocupaţie, care, 
pentru a-şi masca crimele, s-au folosit de justiţie ca de un instrument obedient, totuşi 
legiuitorul de astăzi al României legitimează aceste sentinţe judecătoreşti şi le reactivează 
efectele juridice. Aceste sentinţe au decapitat elita intelectuală românească din toate 
domeniile, generând, pe termen lung, consecinţe ireparabile pentru progresul ţării, 
independenţa şi suveranitatea ei, punând în pericol, totodată, chiar identitatea neamului 
românesc. În aceste condiţii, avem dreptul să ne întrebăm dacă nu cumva, şi acum, tot un 
regim de ocupaţie dictează aceste legi, ce ne subminează cultura, spiritualitatea, dem-
nitatea naţională şi capacitatea de rezistenţă împotriva rapturilor economice la care este 
supusă România. 

Nume sonore ale culturii naţionale, personalităţi cu contribuţii majore la tezaurul 
cultural şi tehnic al umanităţii, condamnate în condiţiile arătate mai sus, pentru nişte 
capete de acuzare false, sunt astăzi interzise în spaţiul public, adică în instituţii de 
învăţământ, de cultură, în mass media etc. Este şi cazul strălucitului intelectual pe care l-a 
dat neamul românesc, Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog, om de litere, teolog, profesor 
de etică, dar şi un economist redutabil. S-a aflat acolo unde ţara a avut mai mare nevoie 
de el, respectiv în guvernul Antonescu, ca subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor. 
Graţie geniului său economic a reuşit să aducă ţara la sfârşitul războiului într-o situaţie 
mai prosperă decât era înainte, dublând efectiv rezervele de aur. A fost condamnat pentru 
crime de război, în lotul „Antonescu”, găsindu-şi sfârşitul în închisoare, umilit, batjocorit, 
traumatizat, dar cu conştiinţa limpede că singura lui „vină” a fost dragostea de ţară şi de 
neamul din care s-a născut, lăsând ca testament zguduitoarele cuvinte: „Să nu ne 
răzbunaţi!”[20] Acest om este astăzi interzis, românii, în general şi, mai ales, tinerii nu 
trebuie să ştie de el pentru că exemplul său le-ar putea trezi conştiinţele, iar de aici până 
la a-şi revendica ţara din mâna ocultei internaţionale nu-i decât un pas. Aceeaşi soartă au 
împărtăşit-o şi alte vârfuri ale intelectualităţii române şi tot pentru aceleaşi „capete de 
acuzare”, adică devotament şi sacrificiu pentru ţară.  
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Vinovăţia persoanelor a căror omagiere este interzisă nu-i stabilită doar de o instanţă 
română, ci şi de una străină şi chiar ea poate rezulta dintr-o oricare altă hotărâre 
recunoscută în România, potrivit legii. Citind acest text de lege te duci imediat cu gândul 
la art. 1 alin. (1) din Constituţia României şi te întrebi dacă România mai este stat suveran 
şi independent. Militarii români, de exemplu, sunt prezenţi în diferite teatre de operaţiuni. 
În situaţia în care cad prizonieri şi inamicul nu-i unul clasic care să ţină cont de 
convenţiile internaţionale, instanţele lui îi vor condamna, desigur, pentru crime de război, 
pedeapsa fiind, de regulă, capitală. Aşa stând lucrurile, aceşti oameni nu pot avea parte de 
onoruri militare, asta însemnând o promovare a cultului lor, fapt interzis de legea română. 
Pare un scenariu fantezist în confruntare cu realitatea, însă, raportându-ne exclusiv la 
lege, el este pe deplin posibil. Ilie Ilaşcu şi toţi cei care au făcut parte din lotul său au fost 
condamnaţi la moarte pentru terorism, crime de război şi alte asemenea capete de acuzare. 
Pentru noi ei sunt eroi, pentru regimul de la Tiraspol sunt criminali. Dacă noi îi omagiem, 
chiar dacă condamnarea este pronunţată de o instanţă străină, încălcăm legea, adică legea 
română, şi nu cea a regimului de la Tiraspol. S-ar putea spune că Transnistria nu-i un stat 
de jure, ci numai de facto, dar unde se precizează această circumstanţă? Şi cine poate 
garanta că în viitor nu va deveni stat şi de jure, adică recunoscut de comunitatea 
internaţională? S-a uitat cumva procesul apariţiei statului Kosovo?  

Ne mai punem întrebarea şi cu privire la semnificaţia juridică pe care ar putea s-o 
aibă o „altă hotărâre recunoscută în România” din care să rezulte vinovăţia unor persoane 
pentru infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război. În afara instanţelor 
de judecată nu avem idee ce altă autoritate dintr-un stat de drept s-ar putea pronunţa 
asupra unor astfel de vinovăţii. Desigur, în regimurile dictatoriale sau acolo unde 
autoritatea bisericii se împleteşte cu cea a statului, justiţia ar putea fi înfăptuită şi de alte 
organe decât cele judiciare. A recunoaşte însă astfel de hotărâri înseamnă, după părerea 
noastră, legitimarea acestor regimuri, lucru care nu este deloc în regulă pentru un stat 
democratic după cum ne pretindem. 

Tot sub sancţiunea închisorii de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi, sunt 
interzise, potrivit aceluiaşi art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002 şi promovarea, în public, a 
ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Potrivit art. 2 
lit. a) din acelaşi act normativ, pentru ca interdicţia să opereze, ele ar trebui să exprime 
ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi 
inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru 
schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.  

Chiar dacă ideile, concepţiile sau doctrinele sunt circumstanţiate la aceste aspecte, 
repudiate, desigur, de lumea civilizată, credem, totuşi, că nici măcar în acest caz dreptul 
la opinie nu trebuie încriminat iar libertatea de exprimare cenzurată, acest tratament 
nefiind compatibil cu valorile democratice. Pentru că sunt nişte concepte destul de 
relative, ele nici nu pot fi încadrate în litera legii. Nu pot fi evaluate cu obiectivitate 
exprimările unei persoane pentru a li se stabili pericolul social şi, apoi, să fie calificate, 
juridic, ca infracţiuni. Dintr-o anumită perspectivă, ideile pot fi expresia unei gândiri 
democratice, însă dacă se schimbă paradigma, ele dobândesc o altă conotaţie. Deci, textul 
incriminator al ideilor şi concepţiilor, legitimând subiectivismul, poate deveni un instru-
ment la discreţia puterii pentru a descuraja opiniile contestatare faţă de modul cum este 
guvernată ţara. Dacă avem în vedere ofensiva din ultimul timp a Institutului „Eli Wiesel” 
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împotriva culturii române şi faptul că, oficial, el este consultant în procedurile de aplicare 
a O.U.G. nr. 31/2002, cred că trebuie să avem serioase motive de îngrijorare. Deja 
practica, nu neapărat judiciară, a înregistrat numeroase abuzuri din partea autorităţilor, 
unele dintre ele cu consecinţe deosebit de grave asupra imaginii României în lume. Cazul 
poetului erou, Ion Soreanu-Şiugariu, căzut pe câmpul de luptă în Slovacia, la 1 februarie 
1945, în luptele pentru eliberarea oraşului Brezno este doar unul dintre acestea. 
Autorităţile locale au avut iniţiativa ca, în semn de recunoştinţă faţă de jertfa acestui 
român, să dea numele său unui pod de la intrarea în oraşul respectiv, unde el a şi căzut în 
luptele cu fasciştii. Dar, s-a opus Ambasada României care, în loc să profite de acest 
eveniment pentru a promova imaginea ţării, a făcut un gest receptat cu dezgust de către 
autorităţile slovace şi opinia publică din această ţară. Fără nicio bază legală, legea 
interzicând doar promovarea cultului celor vinovaţi de infracţiuni de genocid, contra 
umanităţii şi de război, vinovăţie constată printr-o hotărâre judecătorească, ambasada a 
săvârşit un abuz cu grave prejudicii asupra imaginii ţării. Ministrul de externe, fiind 
consiliat în rezolvarea acestui caz de Institutul „Eli Wiesel”, lipsa măsurilor care s-ar fi 
impus este pe deplin explicabilă.  

Deşi din conţinutul ordonanţei nu rezultă că în spaţiul public ar fi interzise 
manifestările omagiale ale persoanelor care au activat sau au simpatizat cu mişcarea 
legionară, precum şi promovarea operelor create de aceştia, totuşi mass media a fost 
cuprinsă de o adevărată isterie, o contribuţie la inflamarea stării de spirit având-o chiar 
directorului institutului, Alexandru Florian, care, cu insolenţă, a declarat că orice carte a 
unor scriitori ca Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Petre Ţuţea, Mircea 
Eliade, Nae Ionescu etc. (etichetaţi ca foşti legionari) nu va putea fi editată decât dacă pe 
ea se va scrie „scriitor fascist” [21]. Subliniem că, potrivit legii, sunt interzise, de 
exemplu, promovarea ideilor legionare, şi nu oricare dintre acestea, ci doar cele care 
exprimă ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase etc. după cum s-a arătat 
mai sus. A extinde însă această interdicţie şi asupra operelor unor mari personalităţi din 
cultura română, doar pentru faptul că, în anumite vremuri tulburi ale istorie noastre, au 
avut anumite afinităţi politice, generate tocmai de patriotismul lor şi grija faţă de destinele 
ţării, cred că nu ţine doar de eroare sau imperfecţiunea legii. După cum am arătat mai sus, 
toată această agonie, maschează scopuri oculte şi de aceea societatea românească n-ar 
trebui să fie indiferentă. 

 
6. Concluzii 
Vestea că libertatea de exprimare ar putea fi restricţionată şi că oamenii nu-şi vor mai 

putea exprima ideile, gândurile, opiniile etc. fără riscul unor sancţiuni juridice, a provocat 
în societatea românească o reacţie de îngrijorare şi protest pe deplin justificată. Această 
libertate, fiind multă vreme reprimată de regimurile dictatoriale ce s-au succedat la 
conducerea ţării, are pentru români o valoare cu totul specială. În vara acestui an, în 
condiţii discutabile din punct de vedere al momentului ales, a fost adoptată Legea nr. 217, 
care aduce mai multe modificări la O.U.G. nr. 31/2002. Deşi şi legislaţia anterioară are 
prevederi restrictive cu privire la libertatea de exprimare, totuşi ea n-a provocat reacţii 
precum cele generate de Legea nr. 217. Ar fi mai multe cauze, printre care, credem, că 
restricţiile impuse mass mediei au iritat cel mai mult.  
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După cum s-a arătat în cuprinsul acestei analize, raportul Comisiei Eli Wiesel 
reprezintă izvorul de drept pentru această legislaţie iar institutul cu acelaşi nume are 
calitatea de consultat juridic pentru aplicarea dispoziţiilor sale. Este vorba de o procedură 
neconstituţională care deschide calea unor abuzuri destul de riscante pentru climatul de 
stabilitate din societatea românească. Presa şi opinia publică au fost provocate nu atât de 
prevederile legii, cât mai ales de intervenţiile insolente ale institutului. Cunoscând con-
ţinutul raportului comisiei şi având în vedere că institutul îşi întăreşte tot mai mult 
autoritatea, se poate intui că ceea ce relatează raportul despre personalităţile culturii 
române şi opera lor vor dobândi, pe fondul slăbiciunii tot mai accentuate a clasei politice, 
fundament juridic, iar interdicţiile actuale se pot extinde, provocând un genocid cultural 
de proporţii neînchipuite. Este cazul ca opinia publică să reacţioneze cu mai multă forţă 
pentru ca acest pericol să nu se extindă.  
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Rezumat: 
Reglementarea în Codul muncii, republicat, cât şi în unele acte normative speciale, a 

unor fapte penale care au ca obiect atingeri aduse relaţiilor de muncă, raporturilor de 
serviciu ori de asigurări sociale, justifică, în plan teoretic, existenţa unui drept penal al 
muncii. De asemenea, trebuie precizat că o serie de infracţiuni sunt strâns legate de locul 
de muncă sau în legătură cu serviciul, cu îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea 
sarcinilor de serviciu, şi care sunt reglementate distinct de Codul penal. În acelaşi timp, 
unele infracţiuni reglementate anterior de Codul muncii, au fost preluate sau modificate 
de noul Cod penal. Răspunderea penală din domeniul muncii prezintă unele aspecte 
specifice ce privesc fapta ilicită, subiectele, conţinutul şi obiectul raportului juridic de 
răspundere penală, aspecte ce fac obiectul acestui articol.  

 
Cuvinte-cheie: particularităţi, relaţii de muncă, raporturi de serviciu, răspundere 

penală 
 
 
1. Consideraţii introductive 
În Codul muncii, republicat [1], răspunderea penală este reglementată în capitolul al 

V-lea, titlul al IX-lea, intitulat „Răspunderea juridică”, respectiv, art. 264-265. De reţinut 
că sunt în vigoare şi alte acte normative care reglementează fapte penale susceptibile de a 
fi comise de părţile raporturilor juridice de muncă, adică angajat şi angajator, precum: 
Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale [2]; Legea nr. 62/2011 
a dialogului social [3]; O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil [4].  

Reglementarea în Codul muncii, republicat, cât şi în unele acte normative speciale, a 
unor fapte penale care au ca obiect atingeri aduse relaţiilor de muncă, raporturilor de 
serviciu, justifică, în plan teoretic, existenţa unui drept penal al muncii [5]. 

De asemenea, trebuie precizat că o serie de infracţiuni sunt strâns legate de locul de 
muncă sau în legătură cu serviciul, cu îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea 
sarcinilor de serviciu, şi care sunt reglementate distinct de Codul penal. În acelaşi timp, 
unele infracţiuni reglementate anterior de Codul muncii, au fost preluate sau modificate 
de noul Cod penal. 

 
2. Particularităţi ale răspunderii penale în dreptul muncii [6] 
Răspunderea penală din domeniul muncii prezintă unele aspecte specifice ce privesc 

fapta ilicită, subiectele, conţinutul şi obiectul raportului juridic de răspundere penală [7]. 
Această răspundere presupune săvârşirea unei fapte ilicite, incriminată ca infracţiune [8] 

de Codul muncii sau de Codul penal ori de o lege specială. 
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Condiţia necesară şi suficientă pentru a exista o răspundere juridică penală este aceea 
că fapta îndeplineşte condiţiile obiective şi subiective cuprinse în norma incriminatoare a 
infracţiunii.  

Subiectele răspunderii penale, în dreptul muncii, ca şi în dreptul penal, sunt statul, pe 
de o parte, ca subiect activ şi care aplică şi asigură realizarea sancţiunii juridice, şi 
infractorul, pe de altă parte, care este subiectul pasiv şi care trebuie să suporte conse-
cinţele faptei penale săvârşite, adică aplicarea şi executarea sancţiunii. 

În dreptul muncii, subiectul pasiv al răspunderii penale are particularitatea de a fi un 
subiect calificat şi care poate fi o persoană fizică, în calitate de salariat, ori o persoană 
fizică sau juridică, în calitate de angajator. 

Codul muncii şi celelalte acte normative specifice reglementează răspunderea penală 
a angajatorului, care, de regulă, este o persoană juridică. În noul Cod penal [9] se 
incriminează expres răspunderea penală a persoanei juridice. 

Astfel, potrivit art. 135 alin. (1) NCP, „Persoana juridică, cu excepţia statului şi a 
autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului 
de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice”, iar în art. 135 alin. (3) NCP 
se dispune că „Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a 
persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte”. 

După cum se poate constata, legea penală stabileşte o dublă pedeapsă pentru una şi 
aceeaşi infracţiune, aplicabilă deopotrivă, atât persoanei juridice, cât şi angajatului ce s-a 
dovedit a fi vinovat de săvârşirea aceleaşi fapte.  

Pedeapsa principală care se poate aplica persoanei juridice este amenda iar pedepsele 
complementare, potrivit alin. (3) al art. 136 C. pen., sunt: dizolvarea persoanei juridice; 
suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 
luni la 3 ani; închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 
luni la 3 ani; interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la 
unu la 3 ani; plasarea sub supraveghere judiciară; afişarea sau publicarea hotărârii de 
condamnare.  

Pentru persoana fizică pedepsele sunt: principale – detenţiunea pe viaţă, închisoarea, 
amenda (art. 53, art. 56-64 C. pen.); pedeapsa accesorie – care constă în interzicerea 
exercitării unor drepturi, inclusiv ocuparea unei funcţii care implică exerciţiul autorităţii 
de stat (art. 54 şi 65 C. pen.); pedepse complementare – care se referă la interzicerea 
dreptului de a ocupa, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de 
care cel în cauză s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii [art. 55 lit. a) şi art. 66 lit. g) 
C. pen.]. 

 
3. Infracţiunile reglementate de Codul muncii, republicat [10] 
 
3.1. Stabilirea în mod repetat de salarii sub nivelul minim brut pe ţară [art. 264 

alin. (1)] 
Potrivit prevederilor cuprinse în acest text de lege, „constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, 
în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de 
muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de 
lege”. 
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Interpretarea acestor prevederi legale ne conduce la concluzia potrivit căreia fapta 
poate fi comisă de angajator, ca persoană fizică sau juridică, cu condiţia ca aceasta să fie 
repetată respectiv, fie să privească mai mulţi salariaţi, fie să privească de mai multe ori 
acelaşi salariat. În lipsa acestei condiţii a repetabilităţii nu ne aflăm în prezenţa infrac-
ţiunii, ci fapta va întruni elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute la art. 260 
alin. (1) lit. a) C. mun. 

 
3.2. Împiedicarea controlului organelor competente [art. 264 alin. (2) şi (3)] 
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu 

amendă penală „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente 
documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea regle-
mentărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în 
muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări. 

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi infracţiunea constând în împiedicarea sub 
orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, 
incinte, spaţii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în reali-
zarea activităţii lui profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea 
reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii 
în muncă” [alin. (3)]. 

 
3.3. Primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, 

fără încheierea contractului individual de muncă [art. 264 alin. (4)] [11]  
Conţinutul acestei prevederi legale se aseamănă cu cel al contravenţiei reglementate 

de art. 260 alin. (1) lit. e) C. mun. [12]. Totuşi, ceea ce diferenţiază infracţiunea de 
contravenţie, şi-i conferă caracterul penal, este pericolul social sporit determinat de 
numărul de peste 5 angajaţi fără contract individual de muncă, indiferent de cetăţenia 
acestora [13]. 

Fapta de mai sus se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Dacă munca prestată este de natură să le pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, 
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani [art. 265 alin. (3) C. mun.]. 

 
3.4. Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor referitoare la 

vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor 
legale referitoare la regimul de muncă al minorilor (art. 265 C. mun.) 

Regimul juridic al minorilor, la care face trimitere prevederea legală citată, este 
cuprins în art. 13, art. 124, art. 126, art. 134 alin. (2) C. mun. şi se referă la faptul că 
minorii nu pot fi încadraţi în muncă decât după dobândirea capacităţii juridice, precum şi 
pentru protecţia tinerilor salariaţi, în vârstă de până la 18 ani. 

Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale care asigură 
ocrotirea şi protecţia minorilor şi tinerilor încadraţi în muncă. 

Subiectul activ al infracţiunii, este calificat, el având calitatea de angajator şi va 
răspunde penal reprezentantul legal al angajatorului, respectiv, directorul general, admi-
nistratorul, directorul executiv etc., adică cel care a dispus angajarea în muncă a celui în 
cauză sau folosirea lui pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale cu 
privire la regimul de muncă al minorilor [14]. 
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Subiectul pasiv al acestei infracţiuni este minorul încadrat în muncă ori tânărul folosit 
la prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale. Minorul, în sensul preve-
derilor Codului muncii, este persoana care are vârsta până la 18 ani. Cu titlu de exemplu, 
o asemenea infracţiune este săvârşită atunci când este încadrată o persoană sub 15 ani 
[încălcându-se în acest caz prevederile art. 13 alin. (3) C. mun.] sau o persoană cu vârsta 
între 15 şi 18 ani, dar folosită în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase 
[încălcând astfel prevederile art. 13 alin. (5) C. mun.]. 

Din punct de vedere al laturii subiective, infracţiunea analizată se poate săvârşi 
numai cu intenţie directă sau indirectă, întrucât atât „încadrarea” în muncă a minorilor, 
cât şi „folosirea” lor pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale sunt 
acţiuni care se săvârşesc numai cu intenţie. Dacă legiuitorul ar fi vrut ca să sancţioneze 
asemenea fapte săvârşite din culpă ar fi trebuit să prevadă în mod expres această 
posibilitate, aşa cum dispune art. 16 alin. (6) teza a II-a C. pen. [15]. 

Infracţiunile prezentate mai sus se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 

 
3.5. Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în 

România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane [art. 265 alin. (2) 
şi (3)]  

Întocmai cum rezultă din textul de lege, pentru a ne afla în prezenţa unei asemenea 
infracţiuni trebuiesc îndeplinite două condiţii, şi anume: - persoana încadrată să locuiască 
ilegal în ţara noastră, adică fără permis sau viză de şedere, în sensul celor prevăzute în 
acest sens de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România [16] şi O.U.G. 
nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 
[17]; - angajatorul să cunoască faptul că străinul este victimă a traficului de persoane. 

Infracţiunea se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Dacă munca prestată este de natură să le pună în pericol viaţa, integritatea sau 

sănătatea persoanelor astfel angajate, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute mai sus, respectiv, primirea la 

muncă a mai mult de 5 persoane, precum şi a unei persoane aflată în situaţie de şedere 
ilegală, instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre 
următoarele pedepse complementare: - pierderea totală sau parţială a dreptului 
angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri 
ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 
ani; - interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de 
achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani; - recuperarea integrală sau parţială a 
prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene 
gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni 
înainte de comiterea infracţiunii; - închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a 
punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a 
unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este 
justificat de gravitatea încălcării [art. 265 alin. (4)]. 

În acelaşi timp angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: - orice 
remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal (cuantumul remuneraţiei se 
presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie 
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angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul); - cuantumul tuturor impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă per-
soana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative 
corespunzătoare; - cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care 
persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii [art. 265 
alin. (5)]. 

În cazul săvârşirii uneia dintre aceste infracţiuni de către un subcontractant, atât 
contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoştinţă de 
faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi 
obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului anga-
jator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor 
de bani prevăzute mai sus [art. 265 alin. (6)]. 

A doua infracţiune este de fapt, aşa cum s-a sesizat şi în literatura de specialitate [18], 
o reluare a unei fapte penale deja reglementate prin Legea nr. 678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane [19], pe care o detaliază şi o completează 
cu noi dispoziţii sancţionatorii, inclusiv pentru subcontractanţi dacă aceştia s-a dovedit că 
aveau cunoştinţă de caracterul ilegal al faptelor angajatorului principal. 

 
4. Infracţiuni de drept penal al muncii reglementate de alte acte normative 
În afara infracţiunilor din Codul muncii o serie de acte normative reglementează 

fapte cu caracter penal care sunt legate de raportul juridic de dreptul muncii. Enumerăm 
mai jos, exemplificativ, o parte dintre acestea. 

 
4.1. Infracţiuni reglementate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi comba-

terea evaziunii fiscale 
Legea nr. 241/2005 instituie o serie de măsuri de prevenire şi combatere a infrac-

ţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni în legătură cu acestea, fapte care, în parte, 
erau reglementate de art. 280 C. mun., dispoziţii care au fost abrogate prin art. 16 lit. b). 
Reamintim că textul abrogat prevedea că nedepunerea de către angajator în termen de 15 
zile, în conturile stabilite, a sumelor încasate de la salariaţi cu titlu de contribuţie datorată 
către sistemul public de asigurări sociale, către bugetul asigurărilor pentru şomaj ori către 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate constituia infracţiune şi se pedepsea cu închisoare 
de la 3 la 6 luni sau cu amendă. 

Prevederi cu un conţinut similar se regăseau şi în Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi asigurări sociale, în art. 146 (în prezent abrogată prin Legea nr. 
263/2010 privind sistemul public de pensii) şi Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (art. 112). Aceste două 
reglementări au fost considerate a fi abrogate implicit prin intrarea în vigoare a Codului 
muncii la 1 aprilie 2003 [20]. Totuşi, potrivit art. 303 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii [21], fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri 
sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi constituie infracţiunea de 
deturnare de fonduri. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 241/2005, „constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de 
la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”. 
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Din reglementarea legală prezentată rezultă că subiectul activ al acestei infracţiuni nu 
poate fi decât un contribuabil, adică „orice persoană fizică ori juridică sau orice altă 
entitate fără personalitate juridică care datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 
bugetului general consolidat” [22], adică orice angajator, persoană fizică sau juridică. 

Latura obiectivă a infracţiunii [23] constă într-o acţiune, respectiv, reţinerea sumelor 
reprezentând contribuţii, impozite şi taxe la sursă, precum şi printr-o inacţiune, omisiune, 
constând în nevirarea acestor sume, deşi reţinute, în conturile autorităţilor publice prevă-
zute de lege cu asemenea competenţe.  

Infracţiunea este una de rezultat întrucât se aduce o pagubă bugetului general 
consolidat, iar luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie (art. 11). 

În ceea ce priveşte forma vinovăţiei aceasta este sub forma intenţiei. 
Termenul condiţie pentru existenţa infracţiunii este de cel mult 30 de zile de la data 

încasării sumelor ce urmează a fi virate bugetului consolidat. 
În Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale mai sunt reglementate şi 

o serie de fapte penale care sunt susceptibile a fi comise de diverse categorii de entităţi 
(cum ar fi societăţi comerciale, regii autonome etc.) în activitatea lor financiar-contabilă, 
fiscal sau vamală, astfel: 

 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul 
nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi 
bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, 
în termen de cel mult 15 zile de la somaţie (art. 4); 

 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani 
împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute 
de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, 
fiscale sau vamale (art. 5): 

 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi 
interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, 
taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu 
titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate 
bugetului general consolidat [art. 8. alin. (1)]; 

 Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani 
la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale: - ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 
- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente 
legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; - evidenţierea, în 
actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni 
reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; - alterarea, distrugerea sau ascunderea de 
acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte 
mijloace de stocare a datelor; - executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se 
înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; - sustragerea de la efectuarea verificărilor 
financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă 
cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; - substituirea, 
degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor 
sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de 
procedură penală [art. 9 alin. (1)]. 
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4.2. Infracţiuni reglementate de Legea nr. 62/2011 a dialogului social [24] 
a) Împiedicarea ori obligarea unui angajat sau a unui grup de angajaţi să participe 

la grevă ori să muncească în timpul grevei [art. 218 alin. (1)] 
Dispoziţiile care au condus la determinarea incriminării acestei infracţiuni sunt cele 

cuprinse în art. 234 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat [25] şi art. 
191 alin. (1) din Legea dialogului social potrivit cărora „participarea salariaţilor la grevă 
este liberă. Niciun salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o 
grevă”. Aici facem o paranteză şi scoatem în evidenţă neglijenţa cu care uneori se adoptă 
unele acte normative, fără respectarea regulilor de tehnică legislativă, deoarece aceeaşi 
faptă este calificată în art. 260 alin. (1) lit. c) C. mun., ca fiind contravenţie. Desigur că în 
situaţia de faţă ne aflăm în situaţia unei abrogări implicite a prevederilor din Codul 
muncii prin cele cuprinse în Legea dialogului social care au intrat în vigoare ulterior 
apariţiei Legii nr. 53/2003 [26].  

Latura obiectivă a acestei infracţiuni se materializează în acţiuni de ameninţare sau 
violenţe cu scopul de împiedicare sau de obligare a unui angajat sau a mai multora să 
participe sau nu la grevă, să muncească sau să nu muncească în timpul grevei. 

Subiectul activ al acestei infracţiuni nu este unul calificat, în sensul că acesta poate fi 
orice persoană, salariat sau nu al acelei entităţi, organizatori sau nu ai grevei, reprezen-
tanţi ai angajatorului. 

Subiectul pasiv este unul calificat, respectiv salariatul/salariaţii asupra cărora se 
exercită ameninţările sau violenţele cu scopul de a-i determina să acţioneze în sensul dorit 
de făptuitor [27]. 

Fapta se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei. 

 
b) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea 

exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organi-
zaţiilor sindicale [art. 218 alin. (2)]  

La baza incriminării acestei fapte ca infracţiune stau dispoziţiile art. 9 din Legea 
nr. 62/2011 potrivit cărora „membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor 
sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere 
sau limitare în exercitarea funcţiilor lor”. 

Latura obiectivă rezidă în acţiunea de condiţionare sau de constrângere, în orice 
mod, cu scopul de a limita exercitarea atribuţiilor funcţiei de către liderii sindicali. 

Condiţionarea are în vedere acţiunea de îngrădire a exerciţiului liber al atribuţiilor 
unui lider de sindicat, adică de a i se pretinde să-şi îndeplinească sarcinile într-un anumit 
mod, iar în caz contrar, el sau organizaţia sindicală pe care o reprezintă ar urma să sufere 
un prejudiciu moral sau material. 

Constrângerea reprezintă acţiunea de a sili, de a forţa, de a obliga sau soma pe un 
lider sindical să desfăşoare o activitate pe care nu ar face-o de bună voie, contrară voinţei 
sale. 

Subiectul activ poate fi orice persoană, membru de sindicat sau nu, salariat al unui 
angajator sau o persoană neangajată etc. 

Subiectul pasiv al acestei infracţiuni este unul calificat, adică cel care are calitatea de 
membru ales în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.  
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Latura subiectivă constă în aceea că, pentru existenţa unei asemenea fapte, este 
necesar ca forma de vinovăţie să fie intenţia calificată, adică să se urmărească limitarea 
exercitării atribuţiilor funcţiei de către liderii sindicali.  

Sancţiunea acestei fapte infracţionale este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau 
amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei. 

 
c) Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condiţiilor prevăzute la 

art. 191 alin. (1) ori la art. 202-205 [art. 218 alin. (4)] [28] 
Aşa după cum am precizat anterior, art. 191 alin. (1) reglementează libertatea 

participării la grevă; în art. 202 sunt precizate categoriile de persoane care nu pot declara 
şi nici nu pot participa la grevă (respectiv, procurorii, judecătorii, personalul militar şi 
personalul cu statut special) iar în art. 203-205 sunt cuprinse prevederi cu privire la 
persoane care pot declara grevă numai în anumite condiţii (cum sunt cele din transporturi, 
din unităţile sanitare şi de asistenţă socială etc.).  

Obiectul juridic special al acestei infracţiuni îl reprezintă valorile sociale ocrotite de 
lege, precum şi protecţia unităţilor şi a populaţiei prin interdicţia sau limitarea declarării 
grevei în anumite sectoare de activitate. 

Subiectul activ al acestei infracţiuni prezintă anumite particularităţi, în sensul că el 
are calitatea de organizator al grevei. 

Noţiunea de organizatori este definită prin art. 183 alin. (1) din Legea dialogului 
social în sensul că „hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale 
reprezentative participante la conflictul colectiv de muncă, cu acordul scris a cel puţin 
jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective”, iar conform alin. (2) „pentru 
angajaţii unităţilor în care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hotărârea de 
declarare a grevei se ia de către reprezentanţii angajaţilor, cu acordul scris a cel puţin unei 
pătrimi din numărul angajaţilor unităţii sau, după caz, ai subunităţii ori comparti-
mentului”. 

Din textul de lege citat se desprinde concluzia că subiectul activ al acestei infracţiuni 
este unul compus din mai multe persoane fizice care vor răspunde penal în egală măsură. 
În acest sens pot fi sancţionaţi atât liderii, dar şi membrii sindicatului care au votat pentru 
declararea grevei cu încălcarea condiţiilor legale, precum şi, după caz, salariaţii neorga-
nizaţi în sindicate participanţi la o grevă declarată cu încălcarea prevederilor legale. 

Subiectul pasiv este de regulă unitatea, angajatorul unde a avut loc greva, dar şi 
salariaţii neparticipanţi la grevă. 

Latura obiectivă a infracţiunii este determinată de acţiunea organizatorilor grevei ce 
se concretizează în declararea grevei cu încălcarea dispoziţiilor legale sau de nesocotire a 
interdicţiilor şi limitărilor privind declararea grevei.  

În doctrină s-a susţinut opinia [29], la care s-a raliat şi autorul prezentului articol, că 
întrucât starea de pericol se produce prin simpla declarare a grevei, nu are relevanţă dacă 
declararea grevei a fost sau nu urmată de încetarea lucrului. 

Într-o altă opinie [30] se susţine că declararea grevei rămâne un factor de presiune 
asupra angajatorului, efectele negative producându-se numai odată cu declanşarea grevei 
deoarece pericolul social real ar exista numai din acest moment. 

Vinovăţia autorilor se manifestă instantaneu sub forma intenţiei directe sau indirecte 
şi este exclusă de a fi comisă sub forma tentativei. 
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Pedeapsa prevăzută pentru această infracţiune este închisoarea de la o lună la un an 
sau amenda, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

 
4.3. Infracţiuni reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul 

aerian civil [31] 
Codul aerian se aplică activităţilor aeronautice civile şi persoanelor fizice sau juridice 

care desfăşoară aceste activităţi în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României, 
precum şi celor care, prin activităţile desfăşurate, pot pune în pericol siguranţa zborurilor 
şi securitatea aeronautică (art. 1). Acesta reglementează şi o serie de fapte care sunt 
incriminate ca infracţiuni şi care pot fi săvârşite atât de personalul de specialitate care 
desfăşoară astfel de activităţi, cât şi de cei care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi 
securitatea aeronautică, cum sunt: 

- încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîn-
deplinirea lor, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului, se pedep-
seşte cu închisoare de la un an la 5 ani (art. 98); 

- încredinţarea comenzilor aeronavei civile de către pilotul comandant unei persoane 
neautorizate se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 
De asemenea, este considerată infracţiune părăsirea fără aprobare a postului de către 
orice membru al echipajului de conducere sau de către personalul ce asigură direct 
informarea, dirijarea şi controlul traficului aerian, dacă fapta este de natură să pună în 
pericol siguranţa zborului [art. 99 alin. (1)]; 

- părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de con-
ducere sau de către personalul ce asigură direct informarea, dirijarea şi controlul traficului 
aerian, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi [art. 99 alin. (2)]; 

- efectuarea serviciului de către personalul aeronautic civil sub influenţa băuturilor 
alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare (se consideră sub 
influenţa băuturilor alcoolice persoana care prezintă o îmbibaţie alcoolică în sânge de 
până la 0,8‰) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta 
este săvârşită de personalul aeronautic navigant, limitele speciale ale pedepsei se 
majorează cu jumătate [art. 101 alin. (1), (3) şi (4)]; 

- refuzul de a se supune sau sustragerea persoanelor prevăzute mai sus de a se supune 
prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii concentraţiei de alcool ori a 
prezenţei unor substanţe interzise de autoritatea de reglementare constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani [art. 101 alin. (1), (3) şi (4)]; 

- efectuarea serviciului în stare de ebrietate de către personalul aeronautic civil se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi [art. 101 alin. (2)]; 

- pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certifi-
care prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective, se 
pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă, iar dacă fapta a pus în 
pericol siguranţa altor zboruri, sănătatea publică sau protecţia mediului, pedeapsa este 
închisoarea de la 2 la 7 ani (art. 102);  

- exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede un certificat de înmatriculare 
sau identificare şi un certificat ori autorizaţie de navigabilitate sau documente 
echivalente;  
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- inscripţionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare sau identificare ori 
suprimarea mărcilor de inscripţionare;  

- nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare la zonele 
supuse servituţilor aeronautice sau prin avizele emise de Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 78, dacă fapta este de 
natură să pună în pericol siguranţa zborului;  

- efectuarea de operaţiuni de transport aerian public fără deţinerea licenţei de 
transport aerian şi/sau a certificatului de operator prevăzute la art. 50 alin. (1), dacă fapta 
este de natură să pună în pericol siguranţa zborului;  

- comunicarea de informaţii false, care pun în pericol siguranţa zborului, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi (art. 106).  

- săvârşirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a unui act 
de violenţă împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în 
pericol siguranţa şi securitatea în acest aeroport, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amenda [art. 107 alin. (1)];  

- săvârşirea oricărui act de violenţă fizică sau psihică asupra unei persoane aflate la 
bordul unei aeronave civile în zbor ori în pregătire de zbor se pedepseşte cu închisoare de 
la un an la 5 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta a fost săvârşită asupra 
personalului navigant, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor 
drepturi [art. 107 alin. (2) şi (3)];  

- distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al 
unei substanţe, a instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este în 
serviciu, dar se află pe un aeroport, precum şi întreruperea serviciilor de aeroport, dacă 
fapta compromite sau este de natură a compromite siguranţa şi securitatea în acest 
aeroport, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani [art. 108 alin. (1)]; 

- distrugerea sau deteriorarea instalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie aeriană sau 
perturbarea funcţionării acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa zborului, se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi [art. 108 alin. (2)]; 

- distrugerea unei aeronave în serviciu sau cauzarea de deteriorări care o fac 
indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor, se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi [art. 108 alin. (3)]; 

- plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a unei 
substanţe capabile să distrugă acea aeronavă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă 
de zbor ori care sunt de natură să pericliteze siguranţa acesteia în zbor se pedepseşte cu 
închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi [art. 108 alin. (4)]; 

- preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără 
drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 18 de ani şi 
interzicerea unor drepturi (art. 109). 

 
Principalele aspecte ce caracterizează aceste infracţiuni au în vedere următoarele: 
Obiectul juridic special al acestor infracţiuni cuprinde totalitatea valorilor sociale 

specifice referitoare la îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către personalul aeronautic 
civil, în condiţiile precizate de Codul aerian civil şi pentru prevenirea unor accidente sau 
evenimente de natură să pună în pericol siguranţa zborului. 
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Subiectul activ este, de regulă, unul calificat în sensul descris de art. 175 C. pen., 
adică cel care exercită atribuţiile de serviciu şi care poate avea calitatea de salariat, 
respectiv funcţionar. 

Faptele incriminate ca infracţiuni în Codul aerian civil pot fi comise în toate formele 
participaţiunii penale, dar autori vor putea fi numai cei care au calitatea cerută de lege 
pentru autor. 

Referitor la subiectul pasiv apreciem că acesta este statul sau persoanele fizice ori 
persoanele juridice lezate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni. 

Latura obiectivă a acestor infracţiuni se realizează printr-o acţiune sau inacţiune care 
constă în încălcarea îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea acestora de către perso-
nalul aeronautic civil. 

Latura subiectivă se manifestă de regulă sub forma intenţiei iar tentativa se pedep-
seşte [art. 111 alin. (1)]. 

 
5. Concluzii 
Anterior intrării în vigoare a noului Cod penal în Codul muncii, republicat, erau 

reglementate o serie de fapte cu caracter penal (art. 261-265), dar acestea nu se refereau la 
răspunderea penală în ansamblul ei, ci numai la anumite fapte penale. 

Prin art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal au fost abrogate art. 261-263 C. mun., textele în cauză fiind preluate 
în art. 287 alin. (1) lit. d) şi e) C. pen. Acelaşi procedeu legislativ s-a folosit şi în cazul 
infracţiunilor reglementate de art. 37 şi 38 din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, care au fost abrogate şi incluse distinct în art. 349 alin. (1) şi (2) şi 
art. 350 alin. (1)-(3) C. pen. 

Alături de alţi autori [32], considerăm că orientarea legiuitorului nostru de a mări, în 
timp, numărul faptelor considerate infracţiuni în ceea ce priveşte raporturile de muncă, 
preluarea lor din Codul muncii sau din unele legi speciale şi reglementarea distinctă în 
Codul penal [33], îşi are explicaţia în relativa ineficacitate a sancţiunilor de natură civilă 
aplicabile în raporturile juridice de muncă şi impune proliferarea sancţiunilor penale în 
această materie. 

În final, evidenţiem faptul că nici legislaţia penală şi nici legislaţia muncii nu 
incriminează hărţuirea morală a angajatorului faţă de salariat în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor de serviciu. 

În plan intern constatăm că nici după ultimile modificări în Codul muncii nu se face 
vreo referire la hărţuirea morală, singurele prevederi care sunt în legătură cu acest tip de 
discriminare fiind cele de la art. 39 alin. (1) lit. e) şi f), care prevăd că salariatul are 
dreptul la demnitate în muncă, dar şi la securitate şi sănătate în muncă, deoarece prin 
dreptul la sănătate în muncă trebuie să se înţeleagă nu doar sănătatea fizică, ci şi sănătatea 
psihică, morală a salariatului. 

În doctrină [34] s-a apreciat că prevederile art. 175 C. mun. acoperă doar parţial 
hărţuirea morală a salariaţilor, adică doar cazurile în care hărţuirea a dus la îmbolnăviri 
care pot fi dovedite cu documente medicale; nu e acoperită situaţia în care salariaţii sunt 
supuşi unei hărţuiri, fără o înrăutăţire a sănătăţii, sau situaţia degradării morale a relaţiilor 
de muncă. 

În plan european hărţuirea morală la locul de muncă constituie o problemă importantă 
pentru forţa de muncă din Europa şi trebuie considerată a fi un comportament abuziv, 
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contrar eticii şi, în consecinţă, inacceptabil în mediul de muncă. Prevenirea hărţuirii morale 
la locurile de muncă este unul dintre obiectivele enunţate în Comunicatul Comisiei 
Europene [35] privind noua strategie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În conformitate cu abordările din Directiva-cadru (89/391) privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, pentru a elimina sau reduce hărţuirea morală, angajatorii, prin 
consultarea angajaţilor şi a reprezentanţilor acestora, trebuie: să aibă ca obiectiv preve-
nirea hărţuirii morale; să evalueze riscurile de hărţuire morală; să adopte măsuri adecvate 
pentru prevenirea efectelor negative.  

Hărţuirea morală este menţionată şi în Ghidul Comisiei Europene privind stresul 
legat de activitatea profesională [36]. Mai mult chiar, Parlamentul European [37] a 
adoptat o moţiune pentru o rezoluţie privind hărţuirea morală la locul de muncă prin care 
„invită Statele Membre, cu scopul de a contracara hărţuirea morală şi hărţuirea sexuală la 
locul de muncă, să examineze şi, dacă este cazul, să completeze legislaţia existentă, să 
reanalizeze şi să standardizeze definiţia hărţuirii morale”. 

În unele state europene, precum Franţa, hărţuirea morală [38] este reglementată în 
Codul muncii francez la art. L1152-1[39] şi art. L1152-2[40], iar incriminarea faptei de 
hărţuire morală se face prin art. 222-33-2 C. pen. francez [41]. 

Pornind de la realitatea practică privind existenţa unor acte de hăţuire morală, în 
cadrul relaţiilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, apreciem şi noi, alături de alţi 
autori[42] că este absolut necesar, ca de lege ferenda, să fie incriminate actele de hărţuire 
morală. 
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Rezumat:  
Articolul îşi propune să treacă în revistă principalele teorii psihomorale dezvoltate în 

ultimele decenii (Teoria frustrării şi a agresiunii a lui John Dollard, Teoria instinctelor a 
lui Etienne De Greef, Teoria disocialităţii a lui Roger Mucchielli, Teoria lui Angelo 
Hesnard etc.), teorii care se concentrează asupra studiului „mentalităţii” delincventului, al 
formării acesteia şi al elementelor care o caracterizează şi care o deosebesc de cea a non-
infractorilor. Mai mult, articolul încearcă să releve modul în care aceste curente de 
gândire au încercat să explice criminalitatea şi devianţa, precum şi soluţiile care au fost 
propuse pentru combaterea acestor fenomene sociale de importanţă majoră. 

 
Cuvinte-cheie: teorii psihomorale; John Dollard; Etienne de Greef; Roger 

Muchielli; Angelo Hesnard 
 
 
1. Introducere. Scurt istoric privind orientarea psihologică – curent de gândire 

distinct în cadrul cercetării criminologice 
Controlul comportamentului periculos al mentalului şi emoţionalului a constituit o 

preocupare din cele mai vechi timpuri. 
În acest context, unul dintre obiectivele şcolii naturaliste de gândire medicală din 

Grecia antică a fost DEMONOLOGIA, care reprezintă o explicaţie adecvată atât pentru 
crima făcută, cât şi pentru starea de nesănătate a celui care a comis-o. Acest sistem de 
gândire plecă de la ideea ca acel ce a comis-o era sub influenţa spiritelor rele sau ale 
Diavolului, gândire bazată pe teoriile lui Pytagoras (Alcmaeon din Croton), Empedeocles 
din Agrigentum şi Hipocrates – părintele medicinei1. 

Teoriile lui Pytagoras (şi Alcmaeon) precizează că bolile mentale sunt disfuncţii ale 
organului minţii: CREIERUL. Puţin mai târziu, Empedocles introduce anumite principii 
explicative ale personalităţii, în care delirul şi alte boli mentale sunt nişte aspecte ale 
funcţiilor speciale ale creierului2. Astfel, putem sublinia că psihiatria a constituit o 
diviziune importantă a ştiinţelor medicale, iar odată cu dezvoltarea acesteia, medicina a 
înaintat foarte mult în domeniul identificării şi tratării bolilor mentale. 

Mult timp, datorită influenţei şcolii lombroziene, caracterul psihologic în etiologia 
criminalităţii se apropia de orientarea biologică. Odată cu trecerea în plan secund a şcolii 

                                                 
1 T. Amza, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 258. 
2 Idem. 
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antropologic-criminologice, s-a dezvoltat studiul psihologic asupra infractorului, fără a 
ţine seama de trăsăturile de tip bioantropologic. 

Una dintre primele lucrări bazate pe studiul psihologic asupra infractorului normal 
din punct de vedere biologic, a fost „Causes celebres et interessantes” („Cauze celebre şi 
interesante”), a avocatului francez F.G. Pitoval, care făcea referire la criminali şi crime 
mai mult sau mai puţin ieşite din comun3. 

Operele maeştrilor clasici ai literaturii universale, printre care Shakespeare, Schiller, 
Dostoievsky, Balzac, Hugo, Dickens, Stendhal, Gorki, Thomas Mann, au avut o impor-
tanţă deosebită în studiul psihologiei criminale4. Un impact deosebit în domeniul 
studiului psihologic al infractorului normal 1-a constituit apariţia lucrărilor de psihanaliză 
ale lui Sigmund Freud (1856-1939). Totuşi, conceptul de subconştient şi-a făcut apariţia ca 
subiect de interes ştiinţific înainte de Freud, fiind elaborat de Van Hartman (1824-1906) în 
câteva studii non-freudiene ale fenomenului de disociere şi împărţire a personalităţii 
(personalitate multiplă)5. Orientarea psihologică cuprinde o serie de teorii criminologice 
ce se bazează pe conceptul de personalitate criminală pentru explicarea fenomenului 
infracţional. 

Astfel, orientarea psihologică grupează principalele teorii criminologice care au în 
comun conceptul de personalitate criminală ca bază teoretică a explicării cauzalităţii 
fenomenului infracţional. Atât prin modalităţile de abordare a acestui concept, cât şi prin 
caracterul mai mult sau mai puţin accentuat al determinismului psihologic în etiologia 
criminalităţii, aceste teorii sunt extrem de diverse, în unele situaţii apropiindu-se fie de 
orientarea biologică, fie de cea sociologică6. 

 
2. Teorii psihomorale contemporane 
Sunt incluse în categoria teoriilor etiologice moderne acele explicaţii referitoare la 

fenomenul criminal formulate în secolul al XX-lea, ulterior teoriei multifactoriale elabo-
rate de Ferri. 

Aceste teorii au continuat tradiţia şcolii pozitiviste şi au reprezentat principala 
preocupare a criminologilor pentru multă vreme, fiind grupate în:  

- teoriile psiho-biologice;  
- teoriile psiho-sociale;  
- teoriile psiho-morale. 
Teoriile din ultima categorie aparţin unei alte direcţii etiologice principale care se 

concentrează asupra studiului „mentalităţii” delincventului, al formării acesteia şi al 
elementelor care o caracterizează şi care o deosebesc de cea a non-infractorilor. Fără a 
nega existenţa şi a unui eventual substrat biologic al delincvenţei, sau influenţa pe care 
acesta o exercită asupra fenomenului criminologic, susţinătorii acestor teorii psiho-morale 
consideră că biologia sau ştiinţele sociale nu prezintă interes, în măsura în care nu 
contribuie la o mai bună înţelegere a mentalităţii criminale, astfel că aceştia îşi concen-
trează cercetarea exclusiv asupra acestui aspect caracteristic acţiunii criminale7. 

                                                 
3 Gh. Nistoreanu, C. Păun, Criminologie, Ed. Europa Nova, Lugoj, 2000, p. 93. 
4 Idem. 
5 T. Amza, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 259. 
6 R. M. Stănoiu, Introducere în criminologie, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 60. 
7 R. Gassin (coord.), Criminologie, Ed. Dalloz, Paris, 2011, p. 218. 
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Aşadar, teoriile psiho-morale pun accentul pe concepte noi, cum ar fi personalitatea 
criminală, factorii psihogeni şi psihomorali care contribuie la formarea acesteia etc., şi 
atribuie criminalităţii cauze care ţin de conflictele de natură internă a delincvenţilor, 
problemelor emoţionale sau sentimentelor de insecuritate ale acestora, neadaptare socială 
sau complexe de inferioritate. Comportamentul criminal constituie aşadar urmarea directă 
a problemelor de natură psihologică, emoţională, cu care se confruntă infractorul. 

 
2.1. Teoria lui Angelo Hesnard. O explicaţie fenomenologică a criminologiei 
Concepţia asupra acţiunii criminale a acestui autor francez se bazează în primul rând 

pe metodele filozofice specifice fenomenologiei. În opinia acestuia, conştiinţa reprezintă 
„prezenţa în lume”, sau orientarea în lume, şi propune două teze privind acest concept 
psihologic8: 

- „eul psihologic” nu este o entitate transcendentală, ci „o fiinţă într-o situaţie”, astfel 
încât orice comportament este consecinţa relaţiei dintre eul psihologic şi situaţie.  

- conştiinţa nu se reduce la conştiinţa psihologică clasică, definită prin raportare la 
inconştient, ci conţine, în afară de conştiinţa reflexivă, conştiinţa implicită şi neatentă 
(conştiinţa pre-obiectivă) care se bazează pe sentimentul imediat al realităţii şi prin care 
lumea apare ca fiind un sistem de „semnificaţii” existenţiale. 

Potrivit lui Hesnard, criminalitatea este o „ruptură” a legăturilor interumane şi 
exprimă o regresie la stadiul de infantil şi precivilizat, caracterizat prin egocentrism 
absolut. 

 
2.2. O concepţie psihogenetică integrală a lui R.P. Noel Mailloux 
Conform acestui autor din Quebec, există o diferenţă între delincventul „de obicei” şi 

non-delicvenţi, delicvenţa „de obicei” fiind considerată un fenomen patologic. 
Pentru Mailloux, există în fiecare om, pe lângă sexualitatea de tip freudian, o tendinţă 

primară care încurajează conservarea propriei fiinţe. La nivel psiho-social, această 
tendinţă este exprimată prin căutarea unei identităţi autentice care ne diferenţiază de 
ceilalţi şi ne permite să ne alegem în mod conştient acţiunile (conduita)9.  

Totodată, există două momente cruciale în dezvoltarea personalităţii: cel al apariţiei 
acestei identităţi şi cel al apariţiei repercusiunilor generate de afirmarea acesteia. Aceste 
două momente apar de obicei în copilărie şi în adolescenţă şi generează crizele specifice 
acestor perioade. De obicei, această criză nu este de durată şi încetează prin formarea unei 
identităţi satisfăcătoare pentru individ. Dar, uneori, această criză degenerează într-un eşec 
de identificare a personalităţii şi creează, pe cale de consecinţă, un dezechilibru psi-
hologic profund şi de durată. Acest dezechilibru îşi găseşte exprimarea exterioară prin 
ceea ce Mailloux numea delincvenţă „de obicei”. Printre cauzele acestui eşec de 
identificare a personalităţii, Mailloux a constatat, în special, atitudinea părinţilor, care pun 
presiune asupra copiilor (prin mustrări sau pedepse, impunerea unor aşteptări nerealiste 
etc.). 

 
                                                 

8 R. Gassin (coord.), op. cit., p. 221. 
9 Idem. 
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2.3. O teoria a disocialităţii a lui Roger Mucchielli 
Conform lui R. Mucchielli, pentru a înţelege etiologia delincvenţei trebuie plecat de 

la analiza procesului de socializare. Societatea se prezintă individului ca o organizaţie 
necunoscută, cu o anumită structură şi roluri diferenţiate, bine definite, tulburată de 
diverse evenimente dramatice (războaie, şomaj etc.), şi care opune o anumită rezistenţă la 
integrarea oricărui subiect care ar încerca să pătrundă în această comunitate. Astfel, 
pentru a se integra, subiectul trebuie să accepte în mod activ această construcţie socială, 
cu toate caracteristicile sale, atât cele defavorabile, cât şi cele favorabile. Totodată, este 
nevoie ca acesta să aibă o percepţie cât mai clară asupra acestor elemente10. 

În cazul în care procesul de socializare eşuează, va lua naştere ceea ce Mucchielli 
numea o personalitate disocială. Aceasta este caracterizată prin trei trăsături: neacceptarea 
companiei celorlalţi; percepţia socială falsă şi fără adâncime şi respingerea rolului social 
ce i-a fost conferit subiectului. Eşecul procesului de socializare se poate datora condiţiilor 
sociale (educaţia precară, insuficientă) sau personalităţii subiectului, care nu este apt să 
răspundă cerinţelor societăţii datorită unor factori de natură psihologică (iritabilitatea 
subiectului, lăcomia sau indiferenţa emoţională). 

 
2.4. Teoria frustrării şi a agresiunii a lui John Dollard 
Inspirată din opera lui Freud, această teorie a fost elaborată de John Dollard şi de 

colaboratorii săi de la universitatea Yale, SUA11. 
Aceşti autori consideră că agresiunea este un comportament deviant ce apare ca o 

reacţie la situaţii sau experienţe percepute de subiect ca fiind frustrante. În opinia lor, 
există patru tipuri de astfel de reacţii:  

1. eliberarea directă a agresiunii împotriva agentului care generează starea de 
frustrare (omucidere, vătămare ...); 

2. eliberarea indirectă a agresiunii – agresiunea deghizată sau atenuată (calomnia); 
3. autovătămare (sinucidere); 
4. suprimarea agresiunii, astfel încât această energie să se consume într-o manieră 

constructivă şi social acceptată. 
 
2.5. Teoria instinctelor 
Această teorie aparţine criminologului belgian Etienne De Greef, considerat 

fondatorul criminologiei clinice, dar şi unul dintre pionierii criminologiei dinamice prin 
formularea unei teorii a trecerii la act. 

Conform acestei teorii, personalitatea umană, în general, respectiv a delincventului, 
este determinată de două grupuri fundamentale de instincte care constituie structura 
afectivă a instinctului de apărare şi a instinctului de simpatie. 

a) instinctul de apărare – contribuie la conservarea eului, funcţionând sub senti-
mentul de justiţie şi de responsabilitate a „celuilalt”, având la bază agresivitatea; 

b) instinctul de simpatie – contribuie la conservarea speciei, funcţionând sub semnul 
abandonului de sine şi acceptarea totală a celuilalt, având la bază subordonarea şi 
devotamentul faţă de celălalt. 

                                                 
10 R. Gassin (coord.), op. cit., p. 223. 
11 Ibidem, p. 219. 
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Se consideră că viaţa psihică se desfăşoară sub semnul conflictului permanent între 
structurile afective. În acest conflict se creează un echilibru precar, condiţii în care 
tulburările de caracter şi insuficienţele inteligenţei vor favoriza trecerea la actul criminal. 

 
2.6. Teoria personalităţii criminale 
Această teorie aparţine criminologului francez Jean Pinatel, fiind concepută ca un 

model explicativ pentru dinamica actului criminal12. 
Pinatel considera inutilă încercarea de a separa oamenii în buni şi răi, deoarece nu 

există o diferenţă de natura între oameni cu privire la actul criminal „Orice om în 
circumstanţe excepţionale, poate deveni delincvent”. 

Inexistenţa unei diferenţe de natură între oameni nu exclude însă existenţa unor 
diferenţe de grad între personalitatea infractorilor şi noninfractorilor. Astfel, unii indivizi 
au nevoie de „instigări” exterioare grave, iar alţii de „instigări” lejere, pentru a realiza 
trecerea la actul delictual13. 

Această diferenţă graduală este dată de anumite trăsături psihologice numite „nucleul 
central al personalităţii criminale”, nucleu cu o structură dinamică. Aceste trăsături nu 
sunt specifice doar infractorilor şi numai reunirea lor poate conferi personalităţii un 
caracter infracţional. 

Aceste trăsături caree comandă condiţiile trecerii la act sunt: 
- egocentrismul – tendinţa individului de a raporta totul la sine însuşi; 
- labilitatea (labis = a aluneca, a cădea) – lipsa de prevedere, o deficienţă de 

organizare în timp; 
- agresivitatea – „dinamism combativ pentru învingerea şi eliminarea obstacolelor ce 

barează drumul acţiunilor umane” (J. Pinatet în lucrarea „Agressivite et personalite 
criminelle”)14; 

- indiferenţa afectivă – individul este dominat de egoism şi răceală faţă de aproapele 
lui. 

Iniţial teoria personalităţii criminale a fost concepută pentru a explica fenomenul 
criminal individual. Ulterior, această teorie a fost extinsă cu privire la criminalitate15. 

 
2.7. Tipologii infracţionale în funcţie de entităţile psihice propuse de Freud 
În viziunea lui Freud, cele trei componente structurale ale personalităţii sunt: id 

(sinele), ego (eul) şi superego (supraeul). 
Sinele16 (id) = este determinat biologic; reprezintă marele rezervor de mişcări 

biologice şi psihologice, adică acei stimuli şi impulsuri care stau la baza tuturor 
comportamentelor. Acesta include libido-ul, întreaga forţă a energiei sexuale a indivi-
dului, ca o „dorinţă de viaţă” difuză, tenace şi regăsită la toate animalele. 

Eul17 (ego) = reprezintă conştiinţa de sine, nucleul personalităţii compus din 
cunoştinţe, imaginea de sine şi atitudinile conştiente sau inconştiente despre interese şi 

                                                 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 V. Cioclei, Manual de criminologie, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998, p. 130. 
15 Lucrare citată de V. Cioclei, op. cit., p. 130. 
16 T. Amza, op. cit., p. 261. 
17 Gh. Nistoreanu, C. Păun, op. cit., p. 95. 
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valori. El este o structură preponderent conştientă, un „stăpân raţional” al personalităţii, 
dar are zone subconştiente şi chiar inconştiente. Relaţionarea organismului cu mediul are 
ca scop final satisfacerea pulsiunilor sinelui. Funcţionarea eului se subordonează 
principiului realităţii: chiar dacă sinele împinge activitatea în direcţia satisfacerii imediate 
şi necondiţionate a pulsiunilor sale, eul este cel care orientează comportamentul, în 
funcţie de condiţiile reale. Eul trebuie să ţină seama nu numai de impulsurile sinelui şi de 
condiţiile reale ale situaţiei în care se găseşte, ci şi de restricţiile de natură morală prin 
care societatea reglementează relaţiile dintre oameni şi implicit satisfacerea trebuinţelor 
fiecăruia. Eul este o instanţă meditatoare între sine şi mediu. 

Supraeul18 (super-ego) = reprezintă conştiinţa morală, expresia individului în mediul 
social, purtătorul normelor etico-morale şi al regulilor de convieţuire socială. Supraeul 
constituie un element al conştientului, element care devine evident pe măsura maturizării 
individului. Geneza lui este legată de internalizarea legilor şi interdicţii morale în 
copilărie pe care societatea le impune individului prin educaţie, dar conţinuturile sale, 
odată formate, devin în mare măsură inconştiente. El asigură conformitatea 
comportamentului cu legile morale ale societăţii în absenţa oricărui control extern, prin 
încălcarea normelor morale impuse astfel dinlăuntrul individului. Supraeul acţionează în 
scopul perfecţiunii morale, nu pentru plăcere ca sinele şi nici pentru a atinge scopuri 
realiste ca eul. 

Pornind de la concepţia lui Freud privind cele trei componente ale personalităţii, 
Fr. Alexander şi H. Stamb, în lucrarea „Criminalul şi judecătorii săi”, clasifică crimi-
nalitatea în trei categorii19: 

a) criminalitatea imaginară – care apare în vise, fantezii sau acte ratate; 
b) criminalitatea ocazională – când supereul elimină conştiinţa morală în urma unei 

vătămări sau ameninţări pentru eu (şantaj, ameninţări, legitimă apărare); 
c) criminalitatea obişnuită – care cuprinde: criminalii organici, a căror personalitate 

ţine de psihiatria clasică (bolnavi mintali sau cu alternări ale discernământului); criminalii 
normali, normali din punct de vedere psihic, dar aparţinând unei colectivităţi criminale, 
deci comportându-se conform moralei acestora; criminalii nevrotici, care acţionează în 
funcţie de mobiluri inconştiente. Pentru criminalul nevrotic, pedeapsa reprezintă o justi-
ficare morală dezvoltând sentimentul de culpabilitate şi nevoia de pedeapsa. 

 
3. Concluzii 
Curt Bartol a făcut următorul comentariu despre sociologii şi psihologii care încercau 

să identifice cauzele comportamentului criminal20: „Sociologii au căutat deseori soluţii la 
situaţii strict sociale, presupunând că factorii sociali exercită o influenţă covârşitoare 
asupra individului. De multe ori criminologii sociologi au tratat individul ca pe un el sau 
ea care avea capul gol şi erau zvârliţi într-o parte sau alta de persoane sau evenimente. 
Pe de altă parte, psihologii au căutat, în general, variabile evazive ale personalităţii, 
pentru a ignora variabilele situaţionale… Ce este mai important în activitatea de 
cercetare criminologică – persoana sau situaţia? Răspunsul nu ne preocupă în mod 
                                                 

18 Gh. Nistoreanu, C. Păun, op. cit., p. 95. 
19 Lucrare citată de V. Cioclei, op. cit., p. 126. 
20 C.R. Bartol, Comportamentul criminal: o abordare psihologic, Pentice-Hall, Englewood Cliffs, New York, 

1980, p. 5, lucrare citată de T. Amza, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 299. 
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crucial. De ce? Pentru că depinde de persoană şi de situaţie. În anumite cazuri, 
personalitatea este detrimentul major care face ca o persoană să se implice sau nu într-o 
activitate criminală, în timp ce în alte cazuri situaţia ar putea exercita o influenţă mai 
puternică. Ar trebui să ne mutăm focalizarea de la examinarea unei persoane 
independentă de situaţie sau mărginită de aceasta şi să analizăm în loc de interacţiunile 
specifice dintre situaţie, cunoştinţele persoanei şi modelele de comportament”.  

Contribuţia adusă de orientarea psihologică la dezvoltarea criminologiei ca ştiinţă 
este una imensă, în condiţiile în care cercetările şi studiile realizate în acest domeniu au 
permis o înţelegere superioară a universului psihic al infractorului, au ajutat la relevarea 
motivaţiei actului criminal şi a resorturilor ce stau la baza producerii acestuia. Cauzele 
directe, nemijlocite ale infracţiunii au fost plasate la nivelul personalităţii individului 
făptuitor21. 

Conceptul de personalitate criminală prezintă relevanţă atât în domeniul diagnos-
ticului criminologic, cât şi în ceea ce priveşte procesul ulterior de resocializare a 
infractorului, influenţând deci în mod direct modele de politică penală elaborate de 
autorităţi. 

Astfel, reeducarea vizează în special acei infractori a căror personalitate a suferit o 
„socializare negativă”, asimilând norme şi valori contrare celor general acceptate de 
societate22. Prin procesul de resocializare se urmăreşte în principal remodelarea perso-
nalităţii infractorului, ameliorarea tendinţelor sale reacţionale şi modificarea atitudinilor 
acestuia, în scopul reinserţiei sociale prin readaptarea la mediul socio-cultural23. 

În ceea ce priveşte prevenirea fenomenului criminal, importanţa teoriilor psiho-
morale este de asemenea extrem de relevantă, studiile şi cercetările realizate în acest 
domeniu ajutând la identificarea factorilor de risc existenţi la nivel psihologic care pot 
genera un comportament infracţional. Astfel, cei ce elaborează politicile de prevenţie pot 
cunoaşte elementele de natură psihologică care declanşează acest comportament de tip 
antisocial şi se pot concentra asupra diminuării influenţei acestora asupra personalităţii 
criminale prin dezvoltarea de programe educaţionale, sociale, psihologice adresate în 
special tinerilor. 
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21 Gh. Nistoreanu, C. Păun, op. cit., p. 101. 
22 Ibidem, p. 218. 
23 Idem. 
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Rezumat: 
În prezent, într-o societate care este tot mai globalizată cum este cea actuală, evoluţia 

criminalităţii şi formele acesteia sunt din ce în ce mai grave, mai complexe şi mai 
profesioniste, în ceea ce priveşte autorii, metodele şi mijloacele utilizate de aceştia la 
comiterea infracţiunilor. Manifestările cotidiene ale criminalităţii ne fac să observăm 
constant că, în multe cazuri anchetate, autorii de infracţiuni sunt în situaţia de a fi cu unul 
sau mai mulţi paşi înaintea organelor judiciare, datorită metodelor avansate şi a tehno-
logiilor de ultimă oră pe care aceştia le folosesc la săvârşirea faptelor antisociale. În acest 
sens, organele de anchetă au pus în evidenţă şi faptul că infractorii, de multe ori adevăraţi 
profesionişti ai domeniului, reinvestesc o mare parte din veniturile obţinute prin 
infracţiune, în achiziţionarea de noi metode şi mijloace tehnice, încă de la prima lor 
apariţie pe piaţă, inclusiv în atragerea de know-how [1] şi resurse umane foarte bine 
pregătite profesional, în domeniile de activitate care le sunt necesare pentru săvârşirea sau 
ascunderea faptelor infracţionale săvârşite, după caz. Ca urmare, deoarece de cele mai 
multe ori lupta cu criminalitatea este o luptă între profesionişti, fiecare situându-se însă de 
o altă parte a barierei, toate acestea sunt de natură a îngreuna continuu, atât descoperirea 
faptelor infracţionale săvârşite, cât şi identificarea autorilor şi probarea activităţii lor 
infracţionale. În condiţiile menţionate, acest studiu îşi propune să pună în evidenţă 
principalele mijloace şi metode utilizate de organele judiciare în activităţile specifice de 
identificare a urmelor infracţiunii. 

 
Cuvinte-cheie: truse criminalistice; autolaborator criminalistic; drona; spheronCam 

HDR; tipar de pete de sânge; nanotehnologie 
 
 
1. Introducere 
Ca şi în alte ţări, fenomenele criminale din România pun în evidenţă comiterea a 

diferite fapte antisociale, care, după caz, sunt infracţiuni de mică criminalitate [furturi de 
şi din auto, furturi din locuinţe, furturi din societăţi comerciale, tâlhării constând în 
folosirea de violenţe pentru furtul a diferite obiecte, cum ar fi: poşete, căciuli, telefoane 
mobile, lănţişoare din aur etc., infracţiuni silvice, sustrageri de produse petroliere din 
conductele magistrale de transport, infracţiuni de mare violenţă, precum: omor, lovituri 
sau vătămări cauzatoare de moarte, pruncucideri, violuri şi tâlhării urmate de moartea 
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victimei, infracţiuni de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă specifice 
accidentelor de circulaţie rutiere, urmate de multe ori de părăsirea locului accidentului de 
către autorii acestora, infracţiuni economice, precum: delapidare, abuz în serviciu, negli-
jenţă în serviciu, luare şi dare de mită (corupţie), înşelăciuni, evaziune fiscală etc.] şi 
infracţiuni de mare criminalitate sau de crimă organizată, care cuprind şi infracţiuni din 
rândul celor enumerate mai sus, dar care sunt comise de grupuri organizate de infractori, 
structurate în ideea desfăşurării unor activităţi ilegale şi conspirative, având ca scop 
principal obţinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate, dintre infracţiunile 
caracteristice putând fi menţionate: falsificarea de monedă, contrabanda cu diferite 
produse, traficul ilegal de fiinţe umane, traficul ilegal de droguri, traficul ilegal de 
armament, muniţii şi explozivi, traficul ilegal cu autoturisme de lux furate, terorismul sub 
diferite forme de manifestare, infracţiuni de mare corupţie, spălarea de bani etc. 

Săvârşirea, în orice mod, a oricărui tip de infracţiune, implică o activitate materială 
prin care se lasă urme şi se aduc modificări în mediul cu care autorul vine în contact [2]. 
În aceste condiţii, se pune problema identificării criminalistice care, în ceea ce priveşte 
autorii infracţiunii, se întemeiază pe faptul că un infractor, cel mai adesea fără ştirea sa, 
lasă întotdeauna urme la locul faptei, preia pe corpul său, pe haine şi pe obiectele purtate 
alte urme, care se constituie în indicii, de obicei imperceptibile, dar caracteristice, pentru 
a evidenţia prezenţa sa la locul infracţiunii sau acţiunea sa [3]. Menţionăm faptul că, 
potrivit literaturii de specialitate [4], relaţia dintre acţiunile umane sau evenimente şi 
urmele lăsate de om, de obiecte sau de fenomene, este o relaţie cauzală, explicabilă prin 
legile naturii şi care poate fi demonstrată ştiinţific. De asemenea, cauza şi efectul oricărei 
acţiuni umane sau eveniment, se află într-o succesiune cronologică în timp şi spaţiu, 
oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi interpretării a ceea ce s-a întâmplat în trecut, 
după consecinţele constatate cu prilejul cercetării acestora. 

 
2. Identificarea urmelor infracţiunii – premisă a identificării criminalistice şi a 

administrării probatoriului ştiinţific 
Stabilirea adevărului în cauzele supuse justiţiei se realizează numai prin intermediul 

administrării de probe pentru realizarea de identificări criminalistice. În acest sens, 
conţinutul principal al probaţiunii constă în căutarea şi identificarea urmelor de orice fel 
aflate în legătură directă cu faptele cercetate, de la cele vizibile la cele latente (invizibile), 
pentru desprinderea persoanei şi a obiectelor implicate în infracţiune dintr-un ansamblu 
nedeterminat de obiecte sau de persoane existente în lumea înconjurătoare.  

Identificarea criminalistică este un proces de constatare şi stabilire a identităţii unor 
persoane, obiecte sau fenomene, aflate în legătură cauzală cu infracţiunea cercetată, cu 
ajutorul mijloacelor şi metodelor proprii ştiinţei criminalistice, în scopul aflării adevărului 
şi probării infracţiunii şi a activităţii infracţionale în cadrul procesului judiciar. Aceasta 
are la bază orice tip de urmă a unei infracţiuni şi se realizează numai în măsura în care 
există urme care pot fi asociate comiterii unei infracţiuni. În afara urmelor create în 
timpul comiterii unei infracţiuni, nu se poate concepe activitatea de identificare crimi-
nalistică. Astfel, odată cu sesizarea adresată organului judiciar în legătură cu săvârşirea 
unei infracţiuni (prin plângere, denunţ, din oficiu etc.) [5], se declanşează implicit şi 
necesitatea de a efectua cercetări la locul faptei sesizate, pentru a căuta şi descoperi urme 
care să probeze acea infracţiune. Numai existenţa urmelor unei infracţiuni declanşează 
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ulterior şi necesitatea de a căuta şi a stabili cine sau ce anume le-a creat, aceasta 
răspunzând necesităţii identificării fiinţei, obiectului sau instrumentului care le-a creat, în 
calitatea lui de factor creator al acelor urme. În final, identificarea criminalistică a 
fiinţelor, obiectelor şi instrumentelor care au creat urmele infracţiunii, se realizează pe 
baza examinării şi comparării, în condiţii de laborator, a urmelor create prin infracţiune, 
cu urmele obiectelor şi instrumentelor suspecte de săvârşirea infracţiunii, obţinute ca 
model de comparaţie [6]. 

Întreg ansamblul de activităţi destinate administrării probatoriului ştiinţific începe cu 
cercetarea locului faptei pentru căutarea şi identificarea urmelor infracţiunilor sesizate, 
activitate care este fundamentată ştiinţific pe principiul potrivit căruia „întotdeauna 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală determină modificări în realitatea 
înconjurătoare”. În acest sens, E. Locard afirma că „este imposibil pentru un răufăcător 
să acţioneze cu intensitatea pe care o presupune o acţiune criminală, fără să lase urme 
ale trecerii sale” [7]. 

Prin urmă a infracţiunii se înţelege orice modificare materială produsă ca urmare a 
interacţiunii dintre autor şi victima infracţiunii, precum şi dintre autor, mijloacele folosite 
de acesta şi elementele componente ale mediului unde îşi desfăşoară activitatea 
infracţională, modificări care, examinate individual sau în totalitate, pot conduce la 
stabilirea faptei infracţionale, la identificarea autorului şi a mijloacelor folosite la 
săvârşirea infracţiunii, precum şi la lămurirea tuturor împrejurărilor cauzei [8]. Urmele, 
ca modificări produse în câmpul infracţional, nu sunt limitate la persoana autorului faptei 
respective, ele putând să ţină şi de persoana victimei1. Astfel, apreciem că poate constitui 
urmă tot ceea ce a rămas material, vizibil sau invizibil, la locul infracţiunii: de la persoana 
făptuitorului şi a victimei, de la îmbrăcămintea şi încălţămintea acestora, de la vehiculele 
folosite, de la materialele, instrumentele sau armele utilizate, de la obiectele sau 
fragmentele de obiecte de orice natură, abandonate sau pierdute de făptuitor la locul 
faptei etc. 

Pentru ca administrarea probatoriului să aibă caracter cu adevărat ştiinţific şi de 
necontestat, este necesar ca încă din faza cercetării locului faptei, metodele şi mijloacele 
utilizate pentru căutarea şi descoperirea urmelor infracţiunii să fie dintre cele mai 
moderne, rezultat al celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii din domeniu. În consi-
derarea acestei teze avem în vedere şi faptul că asemenea mijloace sunt de natură a asigura, 
în acelaşi timp, eficacitate şi eficienţă în activitatea de cercetare la faţa locului, cu efecte 
pozitive în ceea ce priveşte celeritatea procesului penal şi prevenirea oricăror erori 
judiciare [9]. 

În continuare prezentăm principalele mijloace şi metode utilizate în cercetarea 
locului infracţiunii. 

 
3. Principalele mijloace tehnice criminalistice utilizate în cercetarea locului 

infracţiunii 
Cercetarea la faţa locului constituie un act procedural important, prin intermediul 

căruia debutează investigarea infracţiunilor al căror grad de periculozitate impune 
                                                 

1 În acest sens putem da ca exemplu: petele de sânge sau firele de păr ce aparţin victimei, găsite pe 
îmbrăcămintea autorului, în diferite infracţiuni, în care aceste urme fac dovada contactului direct dintre autor şi 
victimă şi a implicării suspectului în cauza cercetată. 
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analizarea spaţiului care reprezintă locul comiterii unei infracţiuni, în scopul cunoaşterii 
imediate, directe şi complete a acelui spaţiu. 

Realizarea unui act de justiţie modern, eficace şi eficient, impune cu necesitate 
utilizarea a numeroase mijloace tehnico-ştiinţifice în desfăşurarea activităţii de cercetare 
la faţa locului, cu ajutorul cărora să se realizeze descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor 
şi mijloacelor materiale de probă găsite în câmpul infracţional. Astfel, materialele 
destinate activităţilor criminalistice cuprind, în prezent, elemente a căror complexitate 
este din ce în ce mai mare, existând atât instrumente simple destinate unei singure 
operaţiuni, cât şi seturi cu zeci de componente care necesită o înaltă pregătire de 
specialitate pentru a obţine cele mai bune rezultate în teren [10]. 

Numărul materialelor destinate activităţilor criminalistice şi în mod deosebit 
cercetării locului faptei, se situează în jurul a două mii de elemente, însă, conform doc-
trinei de specialitate [11], în raport cu complexitatea activităţilor de cercetare la faţa locului, 
mijloacele tehnico-ştiinţifice utilizate în domeniul criminalisticii, sunt: 1. mijloace tehnico-
ştiinţifice utilizate în cercetările cu un grad scăzut de complexitate (truse criminalistice 
universale, truse criminalistice specializate şi truse foto-video); 2. mijloace tehnico-ştiinţifice 
utilizate în cercetările cu un grad ridicat de complexitate (autolaboratoarele criminalistice şi 
drona), pe care le vom descrie în continuare [12]. 

 
3.1. Trusele criminalistice universale. Trusele specializate. Trusele foto-video 
Trusele criminalistice universale sunt acele truse care dispun de un instrumentar 

divers, cu ajutorul căruia se pot efectua principalele operaţiuni de cercetare la faţa locului, 
începând cu marcarea urmelor descoperite. Ca urmare a preocupărilor specialiştilor 
criminalişti spre mai multă rigoare, între aceste truse, în ultimul timp, a început să îşi facă 
loc o nouă trusă mai modernă şi mai completă, Trusa criminalistică pentru marcarea 
locului faptei şi poziţionarea urmelor, model TCM, care conţine multe elemente tehnice 
de noutate şi indispensabile la cercetarea locului faptei2 [12]. 

Acest tip de truse constă în valize, genţi sau cutii special amenajate, de diferite 
dimensiuni, care conţin un bogat instrumentar de strictă necesitate, grupat în mai multe 
compartimente, astfel: a) compartimentul traseologic – cu instrumente destinate 
descoperirii, fixării şi ridicării diferitelor tipuri de urme, cum sunt urmele umane de 
mâini, de picioare şi de dinţi, urmele biologice, urmele instrumentelor de spargere, de 
tăiere şi de lovire, urmele armelor de foc şi ale muniţiei acestora, urmele de incendii, 
explozii şi alte catastrofe, urmele mijloacelor de transport, urmele de animale etc. Acest 
compartiment conţine: - substanţe pulverulente; - diferite tipuri de pensule, precum şi 
pensula magnetică; - pulverizatoare; - plicuri cu folii adezive pentru ridicarea urmelor 
papilare; - sursele de lumină vizibilă şi ultravioletă etc.; b) compartimentul pentru 
executarea măsurătorilor şi marcarea obiectelor principale – cu instrumentar adecvat 
                                                 

2 Această trusă modernă pentru marcarea şi măsurarea urmelor descoperite la faţa locului, conţine şi: un 
dispozitiv multifuncţional cu bandă decimetrică – utilizat ca reper metric în fotografiile judiciare; un „mes-event” 
metru – un sistem special de măsurare pentru determinarea simultană a lungimii şi lăţimii unui obiect; un dispozitiv 
electronic cu laser – pentru stabilirea distanţelor în teren; jetoane piramidale pliabile prevăzute cu busolă – 
inscripţionate cu punctele cardinale pe feţele piramidei, pentru orientarea în teren, în scopul fixării prin 
macrofotografie a urmelor, obiectelor şi mijloacelor materiale de probă; un cântar electronic cu afişaj digital; un 
termometru digital de contact; un aparat foto profesional model Nikon D3200; diferite rulete şi rigle gradate; 
raportoare; creioane; markere fluorescente etc. 
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pentru marcarea şi măsurarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă descoperite la 
locul faptei, precum şi a zonei cercetate. Acest compartiment conţine: ruleta, banda 
metrică colorată alternativ alb-negru, jetoane etc.; c) compartimentul necesar executării 
desenelor şi schiţelor locului faptei, care conţine: rigla gradată, busolă, hârtie milimetrică, 
hârtie de calc, creioane colorate etc. 

De asemenea, trusa criminalistică universală conţine instrumentarul utilizat la 
amprentarea persoanelor şi cadavrelor la faţa locului (tuşieră, rulou etc.), precum şi alte 
instrumente ajutătoare, strict necesare în desfăşurarea activităţilor specifice de cercetare la 
faţa locului, şi anume: lanternă, lupă3, diamant pentru tăiat sticlă, magneţi, diferite tipuri 
de şurubelniţe, ciocan, daltă, cleşte, patent, briceag universal, plicuri şi eprubete pentru 
ambalarea urmelor biologice, a materialelor şi microurmelor, precum şi aparatura foto şi 
video necesară. 

 
Trusele criminalistice specializate sunt truse cu destinaţie specială, create pentru un 

anumit segment al investigaţiei criminalistice. Având în vedere tipurile de infracţiuni 
cercetate, cel mai frecvent sunt utilizate următoarele categorii de truse criminalistice 
specializate: 

a) Trusa pentru microurme – care conţine un dispozitiv electric cu ventilator pentru 
aspirarea microurmelor printr-o tijă direct pe o peliculă adezivă. Acest dispozitiv este 
dotat şi cu un microscop monocular, precum şi cu o sursă de lumină, care permit 
efectuarea unor examinări preliminare, necesare descrierii lor în procesul-verbal de 
cercetare la faţa locului. De asemenea, trusa mai conţine şi un redresor pentru încărcarea 
acumulatorului, precum şi un set de sonde interschimbabile, ce sunt utilizate separat în 
funcţie de specificul fiecărui loc de unde se recoltează microurmele. 

b) Trusa pentru testarea stupefiantelor – care conţine tuburi cu reactivi ce permit 
identificarea substanţelor stupefiante, ca: haşiş, marijuana, LSD, substanţe din grupa 
opiaceelor, amfetaminelor etc. Utilizarea acestei truse, se realizează prin introducerea 
unei cantităţi din substanţa respectivă, într-un tub de cauciuc sau din plastic, tub ce 
conţine şi fiola cu reactiv. Prin presarea pereţilor tubului, se sparge fiola, iar reactivul 
intră în reacţie cu substanţa suspectă. Categoria stupefiantului se determină în funcţie de 
modul de colorare a reactivului. 

c) Trusa pentru marcarea unor obiecte – care conţine substanţe fluorescente sau 
chimice ce pot fi aplicate, după caz, pe diferite obiecte, situaţie în care acele substanţe, 
nefiind vizibile cu ochiul liber, pot fi puse în evidenţă doar cu ajutorul unor aparate 
speciale. Această trusă se utilizează în cadrul unor activităţi preventive, precum şi pentru 
realizarea activităţilor de prindere în flagrant, în cazul săvârşirii unor infracţiuni, cum este 
şi infracţiunea de luare de mită. Identificarea persoanelor care vin în contact cu obiectele 

                                                 
3 Lupa este cel mai simplu instrument optic de mărit care nu trebuie să lipsească din nicio trusă sau laborator 

de criminalistică. Ea este folosită pentru descoperirea urmelor la faţa locului, precum şi pentru examinarea iniţială a 
mijloacelor materiale de probă (obiecte, instrumente, înscrisuri etc.). Acestea pot fi lupe simple, formate dintr-o 
singură lentilă convergentă, şi lupe compuse, formate dintr-un sistem convergent de lentile. Puterea de mărire a 
lupelor, denumită în termeni de specialitate grosisment, poate ajunge la 40x. În examinările dactiloscopice sunt 
folosite lupele cu piedestal. De asemenea, mai pot fi: lupe de măsurat; lupe cu dispozitiv propriu de iluminare; lupe 
binoculare – care se fixează pe cap şi care permit lăsare liberă a mâinilor pentru executarea altor operaţii necesare 
examinărilor. 
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marcate, se face fie datorită aderării prafului fluorescent la mâinile sau îmbrăcămintea 
persoanei, fiind pus în evidenţă numai cu radiaţii ultraviolete, fie datorită reacţiei dintre 
substanţele chimice şi elementele din compoziţia transpiraţiei, ce determină o colorare 
specifică a pielii. Substanţele din trusă necesită respectarea unor reguli stricte de conser-
vare şi transport, deoarece conţin elemente toxice, în acest scop păstrându-se în vase 
închise ermetic, ferite de lumină puternică şi de căldură. 

d) Truse pentru relevarea urmelor papilare latente – cu radiaţie de tip laser, folosite 
pentru descoperirea urmelor şi fixării lor prin fotografiere. 

Alte categorii de truse cu destinaţie specială sunt: - truse destinate investigării 
accidentelor de circulaţie; - truse pentru investigarea exploziilor şi incendiilor; - truse 
pentru examinarea cadavrelor neidentificate; - truse pentru cercetarea falsurilor în 
înscrisuri etc. 

 
Trusele foto-video sunt truse cu destinaţie specială pentru protecţia şi transportul în 

teren a aparaturii şi instrumentarului foto-video de ultimă generaţie, necesar executării 
fotografiei judiciare şi a filmului judiciar. Aceste truse conţin: aparate fotografice; diferite 
obiective şi teleobiective; filtre diferite; parasolare; aparte de filmat, precum şi alte 
accesorii necesare utilizării aparaturii foto-video. 

 
3.2. Autolaboratorul criminalistic şi drona 
Autolaboratorul criminalistic este instalat pe autoutilitare Mercedes Vito şi se află la 

dispoziţia unităţilor de poliţie şi ale parchetelor4. Ele pot fi instalate însă pe autovehicule 
de diverse tipuri şi chiar pe elicoptere sau nave, în condiţiile în care cercetarea se 
desfăşoară într-un loc greu accesibil. De asemenea, acestea sunt indispensabile şi în cazul 
cercetărilor efectuate pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la 
producerea accidentelor aeriene, feroviare sau navale. 

Fiecare dintre aceste laboratoare criminalistice mobile, în primul rând, au în dotare 
trusele criminalistice universale şi specializate, prezentate mai sus, care sunt completate 
cu mijloace suplimentare, şi anume: 1. truse pentru descoperirea urmelor latente de 
picioare pe covoare, pe materiale pluşate, pe linoleum etc.; 2. truse pentru refacerea 
inscripţiilor ştanţate pe obiecte metalice ce au fost înlăturate prin răzuire; 3. truse pentru 
executarea de mulaje dificile; 4. instrumente optice de examinare (lupe, microscoape 
simple, stereomicroscoape); 5. diverşi reactivi şi instrumentar pentru analiza orientativă a 
urmelor biologice; 6. surse proprii de energie electrică de tipul generatoarelor electrice 
portabile, precum şi reflectoare portabile; 7. echipament GPS pentru stabilirea coor-
donatelor latitudinale şi longitudinale ale locului faptei; 8. sistem informatic de tip laptop 
„Panasonic Toughbook CF-19”, pentru întocmirea schiţei locului faptei şi a procesului-
verbal de cercetare la faţa locului; 9. dispozitiv laser pentru stabilirea distanţelor şi 
unghiurilor în teren; 10. trusă Crime-lite 80S cu surse de lumină cu diferite lungimi de 
undă etc. Toate aceste truse şi mijloace criminalistice se află amplasate în compartimentul 
din spate al autolaboratorului. 
                                                 

4 A se vedea, în acest sens I. Pleşea, N.L. Ionică, Al. Poroşanu, R. Maxim, Echipamente şi tehnici moderne 
utilizate în activitatea de cercetare la faţa locului, în Revista Română de Criminalistică, Vol. XIII, nr. 5, 
octombrie/2012, p. 1112. 
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De asemenea, laboratoarele criminalistice mobile au în dotare aparatură performantă 
de comunicaţii radio, precum şi aparatură foto-video de ultimă generaţie5, în vederea 
fixării rezultatelor cercetărilor efectuate la faţa locului sau a altor acte procedurale 
efectuate, cum sunt: declaraţii ale martorilor, ale victimelor, ale diferitelor persoane 
suspecte etc. În acest fel există posibilitatea verificării pe loc a calităţii înregistrărilor 
efectuate, inclusiv posibilitatea trimiterii acestora, prin internet, la secţiile de poliţie, 
pentru a se efectua verificări operative în bazele de date digitale existente, ceea ce poate 
asigura o creştere substanţială a eficienţei în identificarea suspectului de comiterea infrac-
ţiunii sesizate şi cercetate. 

Pentru identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare, laboratoarele crimi-
nalistice mobile conţin şi echipamente specifice de identificare a persoanelor („foto-
identi-kit”, „identi-kit”, „minicompozitor”), calculatoare şi programe specializate pentru 
efectuarea de portrete robot computerizate, la care se adaugă şi trusa specială de iden-
tificare a cadavrelor necunoscute. 

Pentru detectarea diferitelor obiecte, laboratoarele criminalistice mobile conţin şi 
compartimente cu aparatură de detecţie, care cuprind: detectoare de metale cu câmp 
electric, detectoare cu radiaţii röentgen, detectoare pentru descoperirea cadavrelor ascunse 
sau îngropate6, detectoare de materiale radioactive, detectoare de substanţe explozibile, 
detectoare cu radiaţii invizibile ultraviolete şi infraroşii etc., iar pentru detectarea stupe-
fiantelor sau materialelor explozibile, conţin truse de reactivi şi aparatură de radiografiere 
neutronică. 

În habitaclul autolaboratorului se mai regăsesc şi alte echipamente necesare şi utile în 
activitatea de cercetare la faţa locului, cum sunt: scări telescopice, lăzi frigorifice, benzi 
de marcare, suporţi multifuncţionali, conuri reflectorizante pliabile etc. 

Totodată, laboratoarele criminalistice mobile conţin şi truse de prim ajutor, echipa-
ment special de protecţie, măşti de gaze etc., strict necesare pentru asigurarea protecţiei 
criminaliştilor, precum şi pentru asigurarea prevenirii contaminării urmelor şi mijloacelor 
materiale de probă aflate în câmpul infracţional. 

 
Drona este un aparat de zbor fără pilot, cunoscut şi ca echipament UAV, la care 

ghidarea se face de la sol prin intermediul unei radio-telecomenzi ori prin intermediul 
unui GPS (Global Positioning System) [14]. Este utilizată pentru executarea fotografiei 
de orientare, în cazul cercetării la faţa locului a unor zone întinse, în general incendii, 
explozii, catastrofe aeriene şi feroviare etc. Din dotarea criminalistică a unor ţări, în 
prezent face parte drona civilă „oktokopter”, care este dotată cu 8 motoare alimentate de 
un acumulator, ce poate transporta o greutate de până la 5 kg, suficientă pentru o cameră 
foto-video profesională. Această dronă este prevăzută cu diferite tipuri de senzori, ce pot 
măsura temperatura, altitudinea, presiunea, viteza, distanţa faţă de punctul de plecare, 

                                                 
5 Aparatura foto de ultimă generaţie din autolaboratoarele criminalistice este reprezentată şi de un „sistem 

digital de scanare SpheronCam HDR”, care este destinat fixării la 360º a câmpului infracţional extins, cu ocazia 
cercetării la faţa locului. Acest sistem fixează câmpul infracţiunii prin crearea unor imagini sferice, care permit 
realizarea ulterioară a diferite măsurători în câmpul infracţional. Sistemul are şi capabilităţi de stocare, de 
management şi de audit, încorporate şi portabile. 

6 Detectoarele de cadavre funcţionează pe principiul reacţiei dintre gazele de putrefacţie şi reactivul impregnat 
într-o hârtie de filtru. 



Nelu Niţă • Eugen Goldan 149 

precum şi cu un sistem GPS, care poate fi setat pentru ca drona să se deplaseze singură pe 
coordonatele stabilite, iar după realizarea fotografiilor şi filmelor aeriene să revină la sol, 
fără a fi dirijată prin telecomandă. De un real folos în cazul dronei este faptul că imaginile 
surprinse în aer de camera video pot fi vizualizate de la sol, în timp real, la o distanţă care 
poate ajunge până la 15 km. 

 
4. Metode criminalistice moderne utilizate în cercetarea locului infracţiunii 
Metode criminalistice sunt toate acele metode care pot contribui la rezolvarea 

oricărei probleme determinate de sesizarea, descoperirea şi cercetarea unei infracţiuni, 
oricât de simplă sau de complexă ar putea fi aceasta. Evoluţia şi perfecţionarea metodelor 
criminalisticii este impulsionată, în cea mai mare măsură, de dinamica şi structura 
criminalităţii actuale, aflată mereu în schimbare cantitativă şi calitativă, ca rezultat al 
globalizării şi al schimbărilor în societate. Ca urmare, organele judiciare trebuie să ia 
permanent în calcul profesionalismul şi gradul de informare al infractorilor în ceea ce 
priveşte activitatea, procedeele şi metodele folosite de organele de urmărire penală, precum 
şi metodele operative de investigaţie desfăşurate de acestea, pentru a asigura într-o măsură 
şi mai mare perfecţionarea metodelor pe care le utilizează în prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional. 

Datorită dinamicii şi complexităţii cercetărilor la faţa locului, determinate din ce în 
ce mai mult de omucideri, precum şi de multe alte evenimente produse cu vărsare de 
sânge, ale căror mistere nu mai pot fi elucidate doar prin investigaţii şi metode 
criminalistice clasice, una dintre metodele importante care au luat amploare la nivel 
mondial pentru analiza şi interpretarea urmelor de sânge de la locul faptei, o reprezintă 
„analiza tiparelor de pete de sânge” (Bloodstain Pattern Analysis – BPA), care 
reprezintă o adevărată ştiinţă, sens în care a fost dezvoltat şi un standard al cercetării cu 
privire la tiparele petelor/urmelor de sânge7[15]. Prin identificarea, analiza şi interpretarea 
complexă şi în profunzime a tiparelor de pete de sânge, se poate realiza reconstruirea 
scenei şi a momentelor comiterii infracţiunii. În acest sens, specialiştii şi experţii 
criminalişti pot dovedi, elucida sau descoperi, fapte sau evenimente petrecute în timpul 
unei infracţiuni soldate cu vărsare de sânge, prin observarea şi studierea aspectului petelor 
şi tiparelor de pete de sânge, pe baza unei metodologii ştiinţifice aplicabile în ceea ce 
priveşte cercetarea dispunerii şi direcţionalităţii acestora. Analiza tiparelor de urme sânge 
constituie o veritabilă ştiinţă care combină elemente de biologie, fizică şi matematică, şi 
este realizată prin analiza şi evaluarea directă a urmelor de sânge la locul faptei sau prin 
studierea atentă a fotografiilor efectuate cu ocazia cercetării locului faptei, coroborată cu 
examinarea cadavrului, a articolelor vestimentare cu care acesta este îmbrăcat, a armelor, 
precum şi a tuturor celorlalte probe şi mijloace materiale de probă identificate. Astfel, 
                                                 

7 Analiza tiparelor de pete de sânge (Bloodstain Pattern Analysis), deşi este foarte puţin cunoscută teoriei şi 
practicii criminalistice din România, nu este o ştiinţă tocmai nouă. În cel mai vechi studiu important asupra analizei 
petelor de sânge – dr. Eduard Piotrowski, asistent la Institutul de Medicină Criminalistică din Cracovia, Polonia, 
lucrarea „Uber Entstehung. Form, Richtung und Ausbreitung der Blutspuren nach Hiebwunden des Kopfes”, 
publicată la Viena în 1895 –, autorul studiului recunoştea că: „în cadrul cercetării locului faptei, este de o mare 
importanţă să dăm o mare atenţie petelor de sânge, pentru că acestea pot clarifica o crimă şi pot aduce explicaţii 
cu privire la momentele esenţiale ale incidentului”. Începând cu anul 1971, Herbert Leon MacDonell a pus bazele 
acestei metode ca ştiinţă, ceea ce a condus treptat către standardizarea terminologiei utilizate, cât şi a procedeelor 
aplicate. 



150 Devianţă şi criminalitate 

alături de rezultatele cercetării locului faptei, informaţii foarte importante care trebuie 
luate în considerare pentru stabilirea evenimentelor petrecute la locul infracţiunii sunt 
oferite de constatarea medico-legală a pacientului sau de examinarea cadavrului, cu 
ocazia necropsiei. Ca urmare, atunci când la locul faptei este identificat un tipar de 
împroşcare sau ejectare (adică o pată de sânge care rezultă prin proiectarea unui volum 
mare de sânge cu presiune, în principal sânge arterial), ce indică o traiectorie sinusoidală, 
raportul medico-legal efectuat cu ocazia necropsiei cadavrului ar trebui să indice şi o 
plagă care a provocat o hemoragie arterială severă. 

Viitorul apropiat în criminalistică va trebui să ţină seama şi de metode ale 
nanotehnologiei8, acestea fiind metode ce aparţin apogeului ştiinţei [16], ce vor putea fi 
utilizate într-o gamă foarte largă de aplicaţii, în general, de la utilizarea lor ca fire 
moleculare pentru aparatura electronică nano, la puterea mare şi greutatea scăzută a 
cablurilor necesare unui lift spaţial, până la crearea de nanoroboţi în medicină pentru 
diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor umane, pentru executarea unor operaţii complexe de 
micro-chirurgie în scopul reparării vaselor de sânge, pentru transplantări de ţesut, ori 
pentru reataşarea membrelor secţionate etc. În particular, inclusiv în criminalistică, 
nanotehnologia poate fi utilizată pentru realizarea şi folosirea unor super-computere care 
să permită configurarea unor mega-baze de date ce ar putea fi prelucrate cu viteze de 
neimaginat9, pentru construirea unor nanosenzori minusculi pentru detecţia metalelor, 
substanţelor chimice, gazelor toxice, drogurilor, substanţelor explozive, substanţelor 
biologice radioactive, substanţelor nucleare etc., pentru marcarea, urmărirea şi trasabi-
litatea componentelor care stau la baza fabricării diferitelor substanţe periculoase, pentru 
realizarea de nanodetectori utilizaţi în detecţia chimică pe suprafeţe mari (textile, pereţi, 
polimeri) şi detecţia mecanică la nivel atomic, pentru scanarea de la distanţă, pentru 
identificarea contrafacerilor, pentru scanarea şi observarea prin pereţi şi metale, pentru 
evaluarea şi conştientizarea situaţiilor periculoase etc., îmbunătăţind radical eficacitatea şi 
eficienţa metodelor clasice utilizate, fiind astfel folositoare în probleme de ordine publică 
şi siguranţă naţională. Pentru a fi şi mai sugestivi, menţionăm că nanomaterialele au 
dimensiuni cuprinse între 0,1 şi 100 de nanometri. Aceasta este o dimensiune greu de 
imaginat, deoarece este dificil să simţi şi să vezi cât de mic este un nanometru. Practic un 
nanometru este un metru împărţit la un miliard. Dacă ar fi mărit nanometrul până ce s-ar 
face cât un vârf de ac, atunci un metru ar deveni o mie de kilometri. În acest sens, 
făcându-se şi alte comparaţii, aprecierile sunt de genul: - o moleculă ADN are doi 
                                                 

8 „Nanotehnologia” reprezintă un termen pentru dezvoltările tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, 
nanotehnologia reprezintă orice tehnologie al cărei produs finit e de ordin nanometric, cum sunt: particule fine, 
sinteza chimică, microlitografie avansată etc. În sens restrâns, nanotehnologia este orice tehnologie care se bazează 
pe abilitatea de a construi structuri complexe, respectând specificaţii la nivel atomic şi folosind sinteza mecanică. 
Astfel, structurile nanometrice nu numai că sunt foarte mici, ajungându-se chiar până la scară atomică în proiectarea 
lor, dar ele posedă unele proprietăţi total deosebite şi neaşteptate, în comparaţie cu trăsăturile aceleiaşi substanţe 
luată la nivel macroscopic. Datorită raportului mare suprafaţă/masă, materialele de dimensiuni nano au proprietăţi 
energetice speciale, proprietăţi care pot fi utilizate pentru o multitudine de efecte imposibil de atins cu produse 
convenţionale. 

9 Rezultatele semnificative din domeniul electronicii, încurajate de nanotehnologii, pot conduce la realizarea 
de computere mai mici, dar mult mai puternice, la senzori de dimensiuni foarte mici şi la alte dispozitive care îşi pot 
găsi numeroase aplicaţii în domeniul criminalisticii. Ca urmare, datele şi informaţiile vor putea fi stocate şi analizate 
mult mai eficient, iar nanosenzorii vor fi de natură să îmbunătăţească performanţele sistemelor de supraveghere şi 
urmărire. 
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nanometri diametru; - atomii au între 0,1 şi 0,2 nanometri; - o celulă roşie din sânge are 
un diametru de 7.000 de nanometri. Dar, în ceea ce ne priveşte, considerăm că 
provocările nanotehnologiei, fiind oarecum la început, sunt de natură a crea provocări pe 
măsură în domeniul ştiinţei şi tehnicii criminalisticii, provocări care trebuie să ţină cont şi 
de eventualul impact al acestor tehnologii la dezvoltarea unor forme şi metode noi în 
domeniul criminalităţii, care ţin de profesionalizarea şi perfecţionarea mult mai rapidă a 
metodelor infractorilor pe baza noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei în domeniul 
nanotehnologiei. 

 
5. Concluzii 
Evoluţia şi formele tot mai complexe ale criminalităţii sunt de natură a pune în 

evidenţă necesitatea valorificării la nivelul cel mai înalt a rezultatelor celor mai noi 
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, astfel încât investigarea infracţiunilor să aibă un profund 
fundament ştiinţific, modern şi realist, în vederea combaterii cu eficienţă a fenomenului 
infracţional, dar şi în ceea ce priveşte ţinerea sub control a criminalităţii, în ansamblul 
său, în societate. În acelaşi timp, toate acestea impun şi necesitatea perfecţionării continue 
a resurselor umane din justiţie, precum şi din instituţiile de ordine şi siguranţă publică 
care le utilizează în lupta pentru combaterea şi ţinerea sub control a criminalităţii. 

Având în vedere necesitatea prevenirii şi combaterii criminalităţii de orice fel numai 
pe baza probelor ştiinţifice, considerăm că este important de menţionat şi de reţinut faptul 
că, tot în mod necesar, se impune ca arsenalul criminalistic să fie completat zi de zi cu 
cele mai noi tehnici şi metode de lucru, în care să se concentreze permanent şi realizările 
de vârf ale ştiinţei şi tehnicii. Acest fapt este de natură a determina, în mod obiectiv, şi 
necesitatea perfecţionării continue a reglementărilor procesuale în privinţa aplicării legale 
a mijloacelor utilizate în activitatea de investigare a infracţiunilor. Prin aceasta, regle-
mentările procesuale în domeniul metodelor şi mijloacelor criminalistice, au menirea de a 
subordona procesul utilizării mijloacelor tehnico-ştiinţifice, principiilor fundamentale ale 
investigării criminalistice [17], în vederea excluderii aplicării unor procedee incerte, care 
pot conduce la încălcarea drepturilor omului, şi pentru asigurarea obiectivităţii fixării şi 
examinării datelor faptice10. 

De asemenea, utilizarea oricăror mijloace tehnice, validate ştiinţific, apreciem că 
poate fi admisă numai în cazul în care acestea sunt inofensive pentru mediu, pentru viaţa 
şi sănătatea oamenilor. 
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Rezumat: 
Aşteptările persoanelor private de libertate, înainte de a fi eliberaţi din centrele 

carcerale, pot exprima un important punct de plecare în evoluţia sau involuţia lor socială 
ulterioară. Modul în care aceştia îşi reprezintă şi identifică virtual posibilităţile, grupul de 
suport, resursele, activităţile şi abilităţile pe care le posedă le poate oferi o linie directoare 
importantă în procesul de reinserţie socială. Rezultatele prezentate fac parte din studiul 
Etnografia tranziţiilor la deţinuţi realizat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu 
Universitatea din Oslo prin intermediul Centrului de Cercetare şi Inovaţie în Servicii 
Sociale. Extrasul prezent surprinde aşteptările participanţilor selectaţi din Penitenciarul 
Bucureşti-Jilava înainte de a fi puşi în libertate. Lucrarea identifică asemănări şi deosebiri 
exprimate de persoanele private de libertate în raport cu vârsta, starea de recidivă, statusul 
marital, numărul de ani executaţi şi modul în care aceştia îşi definesc cel mai apropiat 
grup de suport identificat (familia, grupul secundar). Înainte de a doua naştere, înainte de 
retrăirea stării de libertate, aşteptările faţă de societate sunt amplificate şi pot căpătă 
proporţii iraţionale în raport cu previzibilitatea resurselor şi a proximităţii lor. 

 
Cuvinte-cheie: aşteptări înainte de eliberare; tranziţia persoanelor private de 

libertate; reinserţie socială; studiu etnografic 
 
1. Introducere 
Indiferent de perioada detenţiei, spaţiul carceral creează o lume suprapusă vieţii 

sociale aflată în stare de libertate. De la cele mai banale activităţi, a lua masa, a purta o 
conversaţie despre aspecte cotidiene, la aspecte religioase, reflecţii şi idei, toate acestea 
trec prin filtrul închisorii aşteptările şi planurile persoanelor private de libertate. 
Libertatea este descrisă de cele mai multe ori ca o a doua naştere de cei care urmează să 
se elibereze din penitenciar, indiferent de natura infracţiunii comise, a numărului de 
mandate executate, precum şi a altor caracteristici criminologice. Acest aspect poate 
indica o resetare, cel puţin pe termen scurt, a comportamentului, atitudinii şi activităţilor 
desfăşurate anterior exercitării pedepsei. Din perspectiva reinserţiei sociale, această 
resetare, în măsura în care se produce, poate reprezenta un obiectiv principal de urmărit în 
observarea persoanei private de libertate în timpul detenţiei: ce planuri are, cât de realiste 
sunt de susţinut în raport cu posibilităţile grupului de suport şi ale abilităţilor personale în 
calitate de unelte sociale legitime de readaptare.  

 
2. Aspecte metodologice 
Materialul prezent reprezintă analiza unei secvenţe din studiul Etnografia tranziţiilor 

la deţinuţi, realizat de o echipă de cercetători ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
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Socială, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Oslo (pentru mai multe 
informaţii legate de cercetători accesaţi www.reentry.eu). Obiectivul studiului aflat în 
desfăşurare este de a înţelege procesul complex de reintrare în societate din perspectiva 
persoanei private de libertate. Cum îşi definesc procesul eliberării, ce strategii au, ce 
aşteptări au de la societate, de la familie, de la ei; în ce măsură aceste aşteptări sunt 
confirmate, ce obstacole întâmpină, ce resurse implică acest proces în raport cu nevoile 
acestora sunt câteva întrebări prin care studiul explorează procesul de reinserţie. Pentru 
realizarea cercetării sunt utilizate interviuri etnografice purtate în serii diferite de timp 
(înainte de eliberare, după 1 săptămână, 1 lună, 3 luni, 6 luni şi 1 an), observaţia cerce-
tătorilor, chestionare administrate după purtarea discuţiilor şi fotografiile realizate de 
participanţi în prima luna de la eliberare. Studiul este finanţat prin intermediul granturilor 
EEA. Participanţii din România au fost recrutaţi din Penitenciarul Bucureşti-Jilava în 
urma prezentării studiului, a completării unui chestionar de selecţie şi a unui acord de 
participare din partea lor. Măsuri speciale au fost luate pentru a asigura confidenţialitatea 
datelor şi a tuturor informaţiilor oferite de participanţi în acord cu principiile academice 
(scrisoare de intenţie, secretizarea, parolarea şi ştergerea datelor cu caracter personal, 
codificarea rezultatelor, realizarea unui acord de confidenţialitate şi de participare). 

 
3. Preambul 
În calitate de cercetător am avut posibilitatea de a realiza aproximativ 30 de interviuri 

cu persoane private de libertate înainte de eliberarea lor din Penitenciarul Bucureşti-
Jilava. Contextul interviurilor era unul pozitiv, optimist şi emoţional în anumite situaţii. 
Fiecare interviu a avut atât particularitatea sa, cât şi elemente comune prezentate de 
participanţi într-un sens mai larg. Majoritatea au avut ocazia să se deschidă din 
perspectiva comunicării şi să se descarce prin interacţiunea cu o persoană din exterior, 
faţă de care nu exista o relaţie de autoritate, constrângere şi discriminare. În apropierea 
eliberării, participanţii cu care am discutat încercau să se diferenţieze în raport cu alţi 
deţinuţi. Foarte puţini s-au raportat la alţi colegi ca fiind prieteni sau ca având o relaţie de 
încredere. Sunt alte legi, e o altă societate cu alte metode legitime şi ilegitime de adaptare. 
A doua naştere reprezintă momentul eliberării lor şi începutul unei unei vieţi ce va 
implica pentru ei readaptarea la societate. 

 
4. Aşteptări  
Aşteptările persoanelor private de libertate înainte de eliberare sunt mediate, în 

interviurile analizate, predominant de o stare generală de optimism în raport cu propria 
viaţă. Indiferent de circumstanţe, de resursele disponibile, de ce abilităţi personale le 
poate activa sau ce calificări profesionale posedă, afară e mai bine decât la închisoare. 
Libertatea este hiperbolizată şi accentuată de acest optimism, cu câteva excepţii, unde 
participanţii nu aveau o reflecţie clară a evoluţiei lor ulterioare. 

„Foarte frumos e afară, faţă de unele lucruri de pe aici. De abia aştept şi vreau 
să ajung lângă ei. Nu ştiu, cred că o să îmi dea şi câteva lacrimi, ştiţi cum e, emoţia 
aceea. E frumos, viaţa de afară e foarte frumoasă” (D.D., 34 ani, câteva ore înainte de 
eliberare). 

Experienţa carcerală, deşi diferită ca intensitate pentru participanţi, interpretată 
comparativ cu starea de libertatea exprimă celălalt capăt al dihotomiilor frumos-urât, 
bine-rău, liber-privat.  
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5. Educaţie 
[Aşteptări după eliberare] „Să-mi găsesc un loc de muncă, să-mi văd de 

amărăciunea mea, unde stau cu mama şi cu surorile mele, dacă vrea Dumnezeu să-mi 
dea un copil cu concubina mea, dacă nu, mai aştept.[…] Să stau acasă o săptămână, 
două să-mi revin, să văd libertatea cu ochii mei, să stau pe perna mea, apoi să-mi caut 
un loc de muncă, să-mi câştig pâinea mea fără să mai fur” (V.B., 34 ani, 5 clase).  

„Prima întrebare care îţi vine în minte când te apropii de liberare: «ce fac?» Asta e 
prima: «Ce fac, cum supravieţuiesc?», «Vin înapoi la puşcărie?»…La chestia asta mă 
gândesc de vreun an, dar nu am găsit răspuns. [...] Eu mă pricep la comerţ şi o să reiau 
o activitate comercială, de business to business, de intermediere” (Z.M., 41 ani, studii 
superioare).  

Nivelul de şcolarizare al participanţilor poate reliefa o asociere graduală între 
aşteptări de moment şi aşteptări pe termen lung. Cei cu un nivel de şcolarizare ridicat 
enunţă scopuri şi obiective pe termen lung în comparaţie cu cei cu un nivel mai redus 
unde se observă anticiparea unei perioade mai scurte de timp. Totuşi, acest aspect poate fi 
asociat şi cu mobilitatea mai mare oferită de calificarea profesională în raport cu piaţa 
locurilor de muncă şi a altor activităţi disponibile. 

Sub acelaşi aspect gradual se pot observa aşteptări de proximitate sau de 
responsabilizare a altor identităţi din vecinătate (familie, copii, credinţă, prieteni) şi 
atitudini de proprie responsabilizare a acţiunilor pe care le vor întreprinde. Indiferent de 
nivelul de educaţie, întoarcerea în penitenciar, înainte de eliberare, reprezintă un factor 
motivaţional şi de referinţă important. 

 
6. Vârstă 
„Să-mi trăiesc viaţa liniştit. Sunt bătrân, ce speranţe să mai am? Sunt pensionar, îmi 

duc zilele după o zi pe alta, ce aş putea să mai sper? Până în 40 de ani, mai sunt planuri, 
apoi începi să renunţi. Autoconsolări din astea… depinde de la individ la individ… 
fiecare are gândirea lui, nu poate fi un standard” (O.G., 67 ani). 

„Aşteptări nu prea multe din partea... cum să va spun ... nu ştiu, la cine vă 
referiţi?[…] la prieteni la cineva aşa... singurul mă aştept de la părinţii mei să mă 
primească acasă cum trebuie, că e normal să mă primească, pur şi simplu după o 
săptămână, două, dacă nu plec afară, la prietena mea, să-mi caut un loc de muncă chiar 
dacă nu am prea multă şcoală măcar ştiţi cum e, la negru, colo, să câştigi un ban. […] 
L.R.: Ceva, ceva se găseşte S.G.: Da, mă, bineînţeles, dacă vrei poţi. Nu înseamnă nu pot 
niciodată, nu vrei. Dacă te zbaţi se poate. Vreau să mă angajez, vreau să am o viaţa 
normală, să mă însor, să fac un copil, să-mi văd de treaba mea, să mă mulţumesc cu ce 
am” (S.G., 29 ani). 

Timpul trece mai lent în spaţiile carcerale. Tinerii se resimt mai bătrâni iar seniorii 
renunţă la vârstă (metaforic). Vârsta pare a fi amplificată în mediul penitenciar. 
Închisoarea supune timpul unor reglementări foarte clare, în comportamente previzibile 
adăpostite de patru pereţi şi de alte spaţii de acces. Aşteptările înainte de eliberare, în 
funcţie de vârstă, variază descendent ca dinamică în raport cu aşteptările sociale. Pentru 
cei tineri sunt aspecte legate de supravieţuire, activităţi economice, mobilitate, 
întemeierea unei familii, ambiţie, cel puţin la nivel declarativ, în timp ce seniorii par a 
renunţa la planuri pe termen mediu lung şi prezintă o dinamică socială a relaţiilor mai 



Ştefan-Lucian  Rotariu 157 

redusă. Pentru o parte dintre participanţi vârsta devine un obiectiv în sine, în sensul de a 
recupera perioada detenţiei. 

 
7. Etnie 
„Cred că o să încep cu alt noroc, că n-am avut noroc în viaţă. Nu ştiu, presimt aşa, 

că o să fie mai noroc, o să meargă bine cu mine. Începem cu plecarea, dacă reuşesc să 
plec cu familia…simt aşa, că o să se schimbe. Am mai visat şi o să se schimbe situaţia. 
Am visat mult. Înainte nu visam de-astea.[…] Da. Am visat de mai multe ori că e bine. Nu 
ştiu, vise, dar….mai ales că am hotărât…[…] Că sunt bogat, că am firmă, că am maşină, 
nu ştiu, mereu am visat. Înainte nu visam de-astea. Nicicând n-am visat de-astea. Acuma 
visez mult. Treaba asta, să fie bine. Sper, să vedem cum.…” (B.A., 45 ani, kuweitian). 

„De la societate? Nu mă aştept la nimic. Aşa cum nu mă pot aştepta de la nimeni. 
Poate de la cei foarte apropiaţi mă aştept să fie relativ înţelegători până mă reacomodez 
cu…hai să spunem aşa, mediul social. L.R. – Şi de la dvs. ce aşteptări aveţi? P.C. – Nu 
am nicio aşteptare. Ştiu exact cine sunt, ştiu ce vreau, rămâne de văzut, ce impact va 
avea acţiunea mea asupra societăţii” (P.C., 54 ani, român). 

Participanţii de etnie română au prezentat un spaţiu social mai redus în sens de 
aşteptări, în timp ce persoanele rome şi persoanele de altă origine aveau un spaţiu mai 
larg de aşteptări. Dacă pentru români persoanele semnificative sunt reprezentate de rude 
de gradul 1 şi 2 şi uneori prieteni apropiaţi, persoanele de etnie romă îşi defineau 
următoarele acţiuni într-un cerc mai larg social. Romii şi persoanele străine din studiu au 
prezentat diferenţe culturale cu privire la şanse şi mobilitate. Şansele pentru această 
categorie preiau şi un aspect al credinţei sau al unor superstiţii. Aparent, românii au o 
celulă socială mai redusă numeric în comparaţie cu alte etnii şi totodată relaţiile din 
proximitatea lor prezintă legături mai slabe ca intensitate în comparaţie cu cei de etnie 
romă (în special familia extinsă). 

 
8. Stare civilă 
„Aşteptări…păi…ce aşteptări pot să zic? Mă aşteaptă familia, copiii, după cum v-am 

spus am să mă duc să mă angajez neapărat, chiar dacă nu găsesc ca şofer. [...] O să mă 
duc ori pe un şantier, ori la o spălătorie…ca să vă spun sincer, să nu mint, mie îmi 
trebuie o muncă, la 5 copii pe care îi am, ca să pot să mă descurc în fiecare zi de cel 
puţin 30, 40 de lei, căci copii am şi la şcoală, şi la grădiniţă. [...]. Şi mie îmi trebuie o 
muncă, dintre care să pot să…nu ştiu, să zic aşa, să fac o şpagă să pot să-mi întreţin 
familia de zi cu zi” (A.R., 30 ani, căsătorit). 

„Ce aşteptări am? Păi pe primul loc ar fi să mă obişnuiesc cât de cât cu lumea de 
afară, schimbarea după trei ani şi ceva cred că e... totul schimbat, da. Să îmi găsesc un 
loc de muncă. Şi pentru început cam atât. Şi să nu mai vin la puşcărie” (S.R., 25 ani, 
necăsătorit).  

Persoanele căsătorite au un număr ridicat de responsabilităţi sociale. Aceste 
responsabilităţi cresc presiunea asupra restrângerii perioadei de readaptare şi de urgentare 
a momentului în care persoana poate deveni activă economic. Atenţia, atitudinea, 
planurile, obiectivele par a fi centrate în contextul domiciliului şi al familiei, în timp ce 
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indivizii care nu sunt implicaţi într-o relaţie matrimonială de concubinaj sau căsătorie au 
o atitudine mai relaxată în raport cu prima perioadă petrecută în stare de libertate. 

 
9. Legătura cu exteriorul 
[Planuri] „Da, în cel mult 1-2 luni, după ce ies, dacă văd că nu mă descurc cu banii 

de la serviciu, pun casa în vânzare ca să îmi pot plăti dările, că am la întreţinere vreo 50 
milioane datorii. O să îmi deschid o mică afacere, nişte tarabe cu legume-fructe… am la 
ţară încă o casă şi o să mă ocup de agricultură, creşterea păsărilor, animalelor… mă 
pricep” (F.G., 40 ani, 3 vizite primite în decurs de 2 ani în penitenciar). 

„Aşteptări…aşteptări: să nu depind de nimeni cu o felie de pâine. Încet, uşor, să mă 
ridic” (D.V., 45 ani, 1 vizită primită în decurs de 3 ani în penitenciar). 

Legătura cu exteriorul prin intermediul vizitei sau a utilizării dispozitivelor de 
comunicare reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în raport cu desfăşurarea 
pedepsei. Persoanele nevizitate sunt supuse unor presiuni suplimentare. Resursele de care 
acestea nu dispun pot favoriza o abstractizare a realităţii şi a modului în care evoluează 
societatea şi mai ales centrul lor de referinţă, în măsura în care au unul. Planurile 
participantului F.G. au utilizat informaţii invalide în raport cu realitatea, apartamentul la 
care acesta a făcut referinţă fiind vândut în urmă cu ceva ani. Practic, participantul nu 
putea beneficia de nicio resursă prin care să dezvolte o formă de supravieţuire, începând 
de la adăpost până la resurse materiale pentru o scurtă perioadă de timp. Mai mult 
aşteptările persoanelor care nu menţin legătură cu exterior, sub presiunea exercitării 
pedepsei, a modului în care s-au raportat la alţii (cei vizitaţi) au atitudini refractare faţă de 
persoanele care aparţineau de grupul lor de suport şi le amplifică manifestarea unei nevoi 
de independenţă. 

 
10. Durata ultimei condamnări  
„Să-mi fac o familie, o soţie care să mă înţeleagă, să ne înţelegem unul pe altul, să 

avem încredere, că am pornit pe 28 de ani şi tre’ să am nişte copii.” (M.C., român, 28 
ani, 5 ani executaţi din 8 ani ultima condamnare, condamnări anterioare) 

Nu am un plan. Nu ştiu ce e afară, nu ştiu ce e după uşile astea. Nu ştiu. Să plănuiesc 
ce? L.R. – Activităţi, hobbyuri… S.F. – Nu ştiu. Nu ştiu ce o să fac L.R. – V-aţi gândit la 
această perioadă? S.F. – Mi-a pierit cheful de orice. Nu mai am chef. (S.F., român, 33 
ani, 2 ani din 3 executaţi, fără condamnări anterioare) 

Durata ultimei condamnări şi numărul sentinţelor acumulate de participanţi par a 
avea un efect paradoxal. Cei care au suferit mai multe condamnări şi au petrecut mai 
mulţi ani în penitenciar oferă aşteptări şi planuri mai realiste şi mai conturate în 
comparaţie cu cei care au mai puţini ani executaţi. Cei aflaţi la prima condamnare oferă o 
perspectivă mai afectată în comparaţie cu cei care au avut o experienţă mai îndelungată. 
Aceste evenimente repetate oferă contextul predictibil, persoanele private de libertate ştiu 
la ce să se aştepte, au cunoştinţe despre metodele de adaptare şi ierarhizare în sistemul 
penitenciar şi au posibilitatea de a se concentra asupra altor activităţi, în timp ce primarii 
îşi trăiesc pedeapsa la o intensitate mai mare, aspect ce le poate influenţa modul de a 
interpreta şi de a-şi proiecta planurile în societatea liberă. 
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11. Înainte de eliberare 
Cele mai pregnante aşteptări menţionate de către participanţii intervievaţi înainte de 

eliberare sunt reprezentate de obiective precum: activităţi aducătoare de venit (legitime 
sau ilegitime), reîntregirea familiei şi îmbunătăţirea relaţiilor cu membrii ei (pentru cei 
care au păstrat legătura), revenirea după experienţa închisorii (prin diverse activităţi 
recreative – repaos, distracţii, participarea la ceremonii familiale, vizitarea unor locuri, 
pescuit etc.), evitarea anturajului atât sub forma unei aşteptări, dar, totodată, şi ca tehnică 
de a evita posibile tentaţii sau posibile situaţii infracţionale personale sau ale altora, 
întemeierea unei familii şi hiperbolizarea rolurilor pe care le atribuie acestei instituţii 
sociale, evitarea comiterii unei infracţiuni, reluarea activităţilor (predominant cele 
profesionale) şi o formă de retragere socială în prima parte a revenirii în stare de libertate 
(retragere la ţară, activităţi ce nu implică multe persoane, petrecerea timpului doar cu 
persoanele foarte apropiate). 
 

* 
*                * 

 
Acest material reprezintă un extras din studiul Etnografia tranziţiei la deţinut, 

coordonat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea din Oslo, susţinut 
prin granturile EEA/Norvegia. Website proiect: www.reentry.eu  
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Rezumat: 
Această temă este legată de activităţile de cercetare pentru identificarea infractorilor, 

prin dezvoltarea şi aplicarea metodelor analitice speciale (cromografie de înaltă 
performanţă) în scopul separării, identificării şi dozării substanţelor organice şi anor-
ganice aflate în mucul de ţigară. Variabilele luate în calcul au inclus: temperamentul 
persoanei, tipul de fumat, tipul de tutun, particularităţile anatomice şi funcţionale ale unei 
persoane (pentru dispunerea reziduurilor în filtru, pentru concentraţia de nicotină şi 
cotinină prezente în salivă, urme ale buzelor/dinţilor la exteriorul filtrului), precum şi 
urmele olfalctive, fiind cunoscut faptul că, în timp de 24 de ore, corpul uman elimină în 
mediul ambiental până la 800 cm³ secreţii sudorale, sebum şi alte substanţe mirositoare, 
cât şi alte microurme … 

 
Cuvinte-cheie: muc de ţigară; urme olfactive; cromatografie; cotinină; halenă 
 
Introducere 
Expertiza urmelor olfactive de pe mucul de ţigară – presupune activităţi de 

cercetare pentru identificarea infractorilor prin dezvoltarea metodelor speciale – 
cromatografie de înaltă performanţă – aplicând metoda analitică utilizată în scopul 
separării, identificării şi dozării substanţelor organice şi anorganice aflate în mucul de 
ţigară. 

Aceste date pot sprijini mult demersurile pentru a obţine date certe, de necontestat, 
fiind nevoie şi de metode clare, ştiinţifice, ale căror rezultate pot fi măsurate, cuantificate 
şi analizate după algoritmi clari şi standardizaţi, care să fie echitabile ca metodă şi preţ.  

Demersul de cercetare prezentat în cadrul acestei lucrări este orientat asupra 
populaţiei carcerale reprezentate de către tinerii şi adulţii aflaţi în penitenciarele din 
România şi Republica Moldova. Obiectivul general al studiului şi cercetărilor de 
laborator este acela de a explora relaţia fumătorilor în rândul deţinuţilor tineri şi adulţi, 
precum şi comportamentul infracţional al acestora, şi de a determina profilul predelinc-
venţional care poate fi atribuit în mod direct consumului de tutun.  

Investigaţiile criminalistice de laborator impun folosirea de metode sau mijloace 
tehnico-ştiinţifice necesare revelării unor detalii caracteristice pe baza cărora se poate 
desfăşura procesul de identificare a persoanelor suspecte şi a urmelor descoperite la faţa 
locului, cât şi efectuării determinărilor calitative şi cantitative. 

Astfel, este necesar să se apeleze la instrumente optice sau electronice de examinare. 
Principalele tipuri de microscoape optice şi metode utilizate sunt: stereomicroscopul, 
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microscopul comparator, microscopul de polarizare, MEB, metode de analiză spectrală 
etc.  

Identitatea reprezintă rezultatul obţinut la sfârşitul procesului de identificare şi 
cuprinde acele însuşiri sau proprietăţi ale obiectelor/urmelor, fenomenelor, fiinţei care îl 
fac să fie el însuşi. 

Scopul final al identificării este stabilirea identităţii obiectelor purtătore de urme, a 
fenomenelor sau fiinţelor supuse examinării. 

La baza procesului dat stau tezele ştiinţifice despre individualitate, stabilitate relativă 
şi reflectivitatea obiectelor lumii înconjurătoare. 

 
Descrierea problemei 
În practică, în cazul comiterii unor infracţiuni diferite, cu ocazia cercetării locului 

faptei, s-a constatat că în cazul săvârşirii infracţiunilor „minore”, mucurile de ţigară sunt 
omise a fi ridicate, ca probe, din cauza costurilor mari ce ar presupune testul ADN. Dacă 
acest lucru ar fi făcut, probabilitatea ca făptuitorul să fie prins rapid ar creşte, întrucât 
comportamentul legat de fumat este foarte des întâlnit la persoanele cu conduite deviante, 
cel mai adesea cele care comit infracţiuni.  

În anul 2007, specialişti şi tehnicieni din cadrul unui birou criminalistic, în urma 
cercetării la faţa locului, unde au fost comise infracţiuni de furt, au ridicat două mucuri de 
ţigară, pe care le-au examinat macroscopic şi rezultatele acestui demers stau la baza 
prezentei lucrări. 

 
1. Determinarea caracteristicilor particulare biologice 
În urma examinării „mucurilor de ţigară”, au fost constatate asemănări în ceea ce 

priveşte marca, dispunerea depunerilor substanţelor organice şi anorganice în mucul de 
ţigară, nicotina, culoarea salivei la nivelul exteriorului filtrului, urmele lăsate de buze şi 
dinţi, urmele de grăsime de pe degete şi modul de stingere a ţigării. Luând în considerare 
această constatare, specialiştii criminalişti au colectat resturi de ţigaretă din mai multe 
locaţii (locuri pentru fumat aflate pe calea de acces spre gară, spaţii publice – restaurante, 
baruri, cafenele etc.). S-a constatat că unele mucuri de ţigară prezentau caractere comune, 
astfel, unei singure persoane fiindu-i atribuite mucuri de ţigară identificate în mai multe 
locaţii (în baruri şi pe peronul gării).  

Pornind de la ipoteza particularizării mucului de ţigaretă în funcţie de individ, a fost 
efectuat următorul experiment: mărci diferite de ţigări fumate de aceeaşi persoană, au fost 
amestecate cu alte resturi de ţigaretă ridicate din alte locaţii. În urma examinării atente a 
celor 6 variabile amintite mai sus (dispunerea depunerilor substanţelor organice şi 
anorganice în mucul de ţigară, nicotina, culoarea salivei la nivelul exteriorului filtrului, 
urmele lăsate de buze şi dinţi, urmele de grăsime de pe degete şi modul de stingere a 
ţigaretei), s-au putut identifica resturile de ţigaretă aparţinând persoanei participante la 
experiment.  

Această constatare a fost punctul de plecare a iniţierii studiului mucului de ţigară, 
prin dezvoltarea metodelor speciale prin cromatografie de înaltă performanţă – aplicând 
metoda analitică, utilizată în scopul separării, identificării şi dozării substanţelor organice 
şi anorganice aflate în mucul de ţigară, pentru facilitarea identificării unei persoane. 
Astfel, variabilele luate în calcul au inclus: temperamentul persoanei, tipul de fumat, tipul 
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de tutun, precum şi particularităţile anatomice şi funcţionale ale unei persoane 
(dispunerea reziduurilor în filtru, concentraţia de nicotină şi cotinină prezente în salivă, 
urme ale buzelor/dinţilor la exteriorul filtrului), urme olfactive (mirosul omului – factor 
individual ce permite identificarea). Urmele olfactive se menţin un timp îndelungat, iar 
corpul uman elimină într-o perioadă de 24 de ore până la 800 de cm³ de secreţii sudorale, 
sebum şi alte substanţe mirositoare, cât şi microurme, în mediul ambient. 

 
2. Impactul biologic al fumului de ţigară 
La originea tulburărilor cardiovasculare la fumători stau două dintre elementele 

principale ale fumului de ţigară: nicotina şi oxidul de carbon. Acesta din urmă, împreună 
cu hemoglobina, formează un compus stabil, carboxihemoglobina, care se comportă în 
sângele marilor fumători ca un element extrem de nociv, provocând tulburări de oxige-
nare, tromboze şi infarcte miocardice. 

Fumul de tutun provoacă o hipersecreţie a mucoasei bronşice şi consecutiv o cilio-
toxicitate care împiedică drenajul secreţiilor bronşice acumulate. Îndepărtarea particulelor 
depuse în căile aeriene se face în mod diferit la fumători, faţă de nefumători. La nefumă-
tori, îndepărtarea începe imediat după inhalare. Ea este rapidă pentru toate particulele 
depuse pe căile aeriene mai largi şi mai centrale, apoi mai lentă pentru particulele depuse 
pe căile aeriene mici şi periferice, astfel încât nu se mai observă nicio retenţie. La fumători, 
fenomenele de epuraţie sunt întârziate şi prelungite, având loc un stocaj anormal al 
particulelor străine în căile respiratorii. 

Fumul degajat în cameră, de la o ţigară, are concentraţii superioare de substanţe 
toxice, pe care îl inhalează şi nefumătorii. Întrucât aproximativ 2/3 dintr-o ţigară arde în 
scrumieră, fumul degajat în cameră reprezintă cea mai mare parte din fumul total al 
ţigării. Mai mult decât atât, acest curent secundar (faţă de curentul principal pe care îl 
aspiră fumătorul) conţine de 8,1 ori mai mult oxid de carbon, de 2,7 ori mai multă 
nicotină şi de 2,6 ori mai mult fenol. Cât priveşte substanţele cancerigene (metil-naftan, 
dimetilnitriformină, gudron etc.), acestea sunt în cantitate de 10 până la de 39 de ori mai 
mare, în curentul secundar, decât în cel principal. Un nefumător fumează, involuntar, o 
ţigară, la 7 ţigări consumate de un fumător, în preajma sa. S-a constatat că în locurile 
aglomerate, unde se fumează mult (localuri publice, baruri, săli de şedinţă), nefumătorii 
inhalează tot atâtea substanţe cancerigene, din fumul de ţigară, cât un fumător a 30 de 
ţigări. 

 
3. Impactul psihologic al fumatului 
Fumatul reprezintă, în primul rând, o dependenţă biologică. Cu toate acestea, există 

şi alte motive pentru care ajungem să fumăm, în afară de dependenţa fizică ce se poate 
crea faţă de nicotină. În încercarea de a renunţa la fumat, multe persoane trebuie să 
învingă şi un obicei psihologic. Conform „Teoriei învăţării sociale” din psihologie, putem 
înţelege cum învăţăm să fumăm, luând exemplu „de la alţii”. În acest sens, al învăţării 
fumatului, putem fi influenţaţi de către părinţii noştri sau de către alte persoane, cum sunt, 
spre exemplu, vedetele, dar şi de alte persoane din anturajul nostru care pot ajunge să fie 
„parteneri de infracţiuni”. De regulă, învăţăm să asociem fumatul cu alte activităţi, cum ar 
fi: consumul de cafea, ieşitul în club, pauzele de la serviciu – momente de relaxare şi 
socializare, cele mai multe dintre ele. Ulterior, putem deveni condiţionaţi, astfel încât 
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doar activităţile asociate cu fumatul să ne declanşeze nevoia de tutun. Alte motive pentru 
care oamenii se apucă de fumat sunt legate şi de percepţia de sine, în raport cu ceilalţi, în 
sensul că unele persoane se pot apuca de fumat în încercarea de a schimba, în sens 
„pozitiv” imaginea personală. Dacă, pentru o persoană care se conturează a avea o 
personalitate predelincvenţională, aceasta „simte” că se poate integra mai uşor grupului 
infracţional sau e mai uşor de acceptat de către acesta, va recurge la fumat, acest 
comportament fiind perceput ca unul „doveditor” al caracteristicilor comune grupului 
infracţional. Uneori, fumatul este perceput ca o modalitate de calmare nervoasă, un mod 
de a face faţă stresului sau este asociat pierderii în greutate. Nevoia de a fuma este o stare, 
nu o calitate sau un defect.  

În conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor, a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii, nicotina întruneşte criteriile unei substanţe ce determină dependenţă. Astfel, 
dependenţa nicotinică ce apare ca urmare a consumului de tutun este şi o tulburare 
comportamentală. 

 
4. Principalii constituienţi ai fumului de ţigară şi efectele lor farmacologice 
Oamenii de ştiinţă americani au descoperit o metodă de a transforma componente 

genetice, ale urmelor biologice, în imagini cu chipul persoanei care a creat urma. Astfel, 
ei susţin că ar putea crea portrete-robot ale infractorilor pe baza unor fragmente ADN 
descoperite la locul faptei. 

Din datele existente, în timpul arderii unei ţigarete rezulta circa 2 litri de fum care 
conţine circa 4.000 de compuşi chimici (amoniac, monoxid de carbon, arsenic, clorură de 
vinil, nicotină, nitrozaminele, chinolone, bioxid de azot, formaldehidă, arsenic, bioxid de 
sulf, cadmiu, benzpiren). În general, hârtia utilizată pentru a înveli tutunul e confecţionată 
din fibre de in sau de pânzeturi de in. La acestea, se adaugă în procesul de fabricaţie, 
diverse adaosuri chimice, inclusiv sare, monofosfat de amoniu, citrat de sodiu şi de 
potasiu (care are misiunea de a accelera controlul ratei de ardere a hârtiei). Această rată 
de ardere are o influenţă majoră asupra numărului de „pufuri” trase din ţigară. Cantitatea 
de substanţe toxice din fumul de ţigară reţinută pe filtru, depinde de maniera de fumat 
(viteza şi volumul inhalat, durata de timp dintre două fumuri). 

Gudronul este o substanţă lipicioasă, de culoare maro, formată din hidrocarburi 
aromatice policiclice, care se depune pe filtrul ţigaretei. Nicotina (ß-piridil - N - 
pirolidina) este un lichid incolor, care se colorează în brun prin expunere la aer şi la 
lumină. Ţigările conţin aproximativ 10-15 mg de nicotină, din care, în fluxul sanguin 
ajung, conform inscripţiilor de pe ambalaj, între 0,6 şi 1,5 mg, majoritatea acesteia fiind 
reţinută pe filtru. Rata de excreţie urinară a metaboliţilor şi nicotinei creşte odată cu 
acidifierea urinei. Nicotina poate fi determinată în sânge, precum şi în urină şi salivă, însă 
durata de viaţă medie în organism este de 1-2 ore. Aproximativ 70-80% din nicotina 
absorbită în sânge e convertită în cotinină. Cotinina-1-metil-3-(2-piridinil)-2-pirroli-
dinona, C10H12N2O este rezultatul primei trepte de metabolizare prin oxidare a 
nicotinei.  

Cotinina e considerată principalul biomarker al consumului de tutun prin fumat activ 
şi/sau prin expunere ambientală la tutun, nivelul salivar de cotinină fiind utilizat ca 
marker al fumatului recent. Această substanţă este activă farmacologic, interferând cu 
eliberarea neurotransmiţătorilor la nivelul sistemului nervos central, fiind raportate efecte 
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asupra performanţei cognitive şi afectând enzimele implicate în sinteza estrogenului şi a 
testosteronului, scăzând rezistenţa vasculară şi presiunea arterială – aspecte sesizate în 
urma experimentelor realizate pe animale. Totodată, intervine în diminuarea simptomelor 
sevrajului la nicotină la persoanele ce s-au lăsat recent de fumat. La nivelul ficatului, 
cotinina e metabolizată la trans-3'-hidroxicotinină şi are o durată de viaţă medie de 16-20 
de ore, putând fi dozată în sânge, salivă, urină şi materii fecale (în sânge persistând până 
la 40 de ore). 

Pentru o ţigaretă fumată, cotinina atinge valori de până la 36 ng/mL, în funcţie de 
vârstă, apartenenţă de rasă şi de cantitatea de nicotină introdusă în organism. De aseme-
nea, concentraţii mai mari de cotinină şi nicotină au fost identificate la persoanele 
fumătoare cu tentative de suicid, faţă de persoanele fumătoare fără tentative suicidare. 
Concentraţia de cotinină variază şi în funcţie de cantitatea inhalată (diminuată în afecţiuni 
cronice respiratorii), de capacitatea organismului de a metaboliza nicotina (alterată în 
afecţiuni hepatice). La subiecţii cu indice de masă corporală scăzută (IMC), concentraţia 
de cotinină e crescută. Totodată, cotinina salivară apare în cantitate mai mare la persoa-
nele care au scăzut în greutate, în timp ce au continuat să fumeze. 

Cercetările au demonstrat că nu poate fi făcută legătura între nivelul de cotinină şi 
tipul de ţigarete fumate (light/regular). Modificările în design-ul ţigaretelor (precum 
orificiile de ventilare din filtru, filtre mai performante sau hârtie cu timp de ardere mai 
rapidă) sunt create cu scopul de a scădea valorile determinate prin măsurătorile automate 
ale gudronului şi nicotinei. Aceste modificări au indus modificarea comportamentului 
fumătorilor, care cresc volumul şi frecvenţa inhalărilor fumului şi care acoperă cu buzele 
sau degetele orificiile de ventilare.  

După Benowitz & Jacob7, (1984) doar 4% - 5% din variaţiile nivelului cotininei 
serice pot fi explicate de concentraţia de nicotină declarată de producători ca fiind 
inhalată în timpul fumării unei ţigarete. 

 
5. Clasificarea tipurilor de fumători din punct de vedere comportamental 
În susţinerea afirmaţiei că putem identifica, la aceeaşi persoană, caracteristici care o 

pot individualiza, în funcţie de variabilele amintite, vine şi clasificarea tipurilor de 
fumători propusă de Russell în 1974, în funcţie de comportamentul dominant legat de 
fumat. Acesta susţine că fumatul se împarte în şapte tipuri distincte. Acestea se regăsesc 
în proporţii diferite în comportamentul fiecărui fumător, dar întotdeauna unul dintre ele 
este dominant. 

Tind să coexiste în special tipurile: toxicoman, automat, stimulant şi calmant, 
reprezentând un model de fumat chimico-toxicomanic, general valabil. 

Totuşi, s-a observat că, de obicei, un fumător nu-şi părăseşte tipul de a fuma 
predominant, cum ar fi:  

- Fumatul psihosocial, care este caracteristic adolescenţei şi are o valoare simbolică, 
fiind folosit pentru a da impresia de forţă, precocitate, cutezanţă şi sofisticare. El con-
tribuie la creşterea încrederii în sine şi la căpătarea dreptului de a face parte din grupurile 
celor de aceeaşi vârstă. Fumatul psihosocial este intermitent şi nu are loc în afara grupului 
pentru că dorinţa de a fuma nu apare decât legat de acesta sau de alte situaţii sociale.  

- Fumatul senzoriomotor. Este caracterizat prin savurarea senzaţiilor farmacologice 
ale fumatului şi folosirea mişcărilor buzelor, limbii, mişcărilor respiratorii, gesturilor, în 
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scopul de a obţine senzaţia de satisfacţie şi ca o varietate foarte complexă de ritual menit 
să relaxeze, să destindă. Aspectul pachetului, senzaţia ţigaretei între degete, procesul 
aprinderii, proiectarea în afară a fumului, mirosul, gustul şi altele contribuie la edificarea 
unui act senzoriomotor foarte elaborat. Repetarea în sine a actului este cea care procură 
plăcerea, mai mult decât efectele sale farmacologice. Faptul este evident la fumătorii de 
pipă, la care un adevărat ritual de curăţire, umplere şi aprindere se poate solda doar cu 
câteva pufăituri şi deci cu o absorbţie foarte mică de nicotină.  

- Fumatul moderat. Cel mai frecvent întâlnit şi este caracteristic majorităţii fumă-
torilor care nu depăşesc 20 de ţigarete pe zi. Fumatul moderat tinde să apară mai ales în 
momentele de odihnă şi relaxare când este gustat în mod deliberat. Acest tip de fumat se 
asociază în special cu consumul de ceai, cafea sau băuturi alcoolice. Spre deosebire de 
fumatul psihosocial, fumatul moderat apare frecvent şi când persoana este singură. Astfel, 
persoanele care fumează moderat pot sta 2-3 ore fără ţigări, mai ales dacă sunt ocupate 
sau absorbite, deşi în anumite ocazii, frecvenţa fumatului poate creşte. Fumatul moderat 
presupune de obicei inhalarea fumului şi, implicit, un nivel crescut de nicotină.  

- Fumatul calmant. În acest caz, fumatul are ca scop calmarea, alinarea, în stări de 
tensiune şi nelinişte neplăcute. Numărul de ţigarete fumate variază în funcţie de starea 
emoţională. Fumatul calmant este mai frecvent la femei şi la persoanele nervoase. El se 
mai asociază cu fumatul toxicomanic şi s-ar putea ca în cazul ultimului, tensiunea şi 
neliniştea să nu fie un simptom de nevroză, ci unul de abstinenţă. Prin urmare, efectul 
liniştitor al tutunului nu s-ar realiza prin acţiunea asupra unor simptome nevrotice, ci prin 
refacerea „rezervei” de nicotină din organism. 

- Fumatul stimulant. Fumatul stimulant apare când persoana este ocupată, activă. În 
aceste situaţii, fumătorul face apel la acţiunile stimulante ale nicotinei pentru a realiza un 
avânt subiectiv, pentru a veni în sprijinul concentrării şi gândirii, a atenua oboseala, a-şi 
menţine capacitatea de lucru în timpul activităţilor monotone şi a-şi mări posibilităţile de 
a reuşi în situaţiile care solicită şi stresează în cel mai înalt grad. Fumatul stimulant este 
caracterizat printr-un aport mare de nicotină. Fumul este tras adânc în piept şi consumul 
de ţigarete este ridicat, mai ales în situaţiile care solicită, când se ajunge frecvent să se 
aprindă ţigară după ţigară, uneori prin „sudura” lor. Fumatul stimulant este deseori 
asociat tipurilor toxicoman şi automat.  

- Fumatul toxicoman. Fumătorul aprinde ţigara tocmai pentru a evita sau atenua 
neplăcerile simptomelor de abstinenţă. Frecvenţa sa nu variază decât puţin în raport cu 
situaţiile în care se poate afla fumătorul. El începe curând după trezire şi încetează doar 
înainte de somn. Scopul principal al fumătorului toxicoman este menţinerea unei 
concentraţii mari de nicotină în creier. 

- Fumatul automat. Acest tip este întâlnit numai la marii fumătorii care practică 
fumatul stimulant şi toxicoman sau, mai frecvent, ambele. Adesea este aprinsă o nouă 
ţigară în timp ce precedenta arde încă. Fumatul a devenit automat, dar în special 
aprinderea se face în mod inconştient. Nu se mai înregistrează nici o trăire, nici o senzaţie 
care pot fi puse pe seama fumatului, în afara unei puternice emoţii ce apare ori de câte ori 
fumătorul nu are la dispoziţie nici măcar o ţigară. 
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6. Caracteristici ale halenei 
Halena (mirosul gurii) apare, în general, din cauza unor probleme gastrice sau din 

cauza unei igiene orale necorespunzătoare. De obicei, respiraţia neplăcută este cauzată de 
compuşii volatili ai sulfului, care sunt produşi prin descompunerea resturilor alimentare 
de pe suprafaţa dinţilor şi a limbii. 

Halena apare şi atunci când există carii dentare netratate sau atunci când ai în 
permanenţă gura uscată. De asemenea, şi consumul anumitor alimente, cum ar fi ceapa 
sau usturoiul, poate duce la apariţia mirosului neplăcut în gură. În cazul acestor alimente, 
senzaţia mirosului neplăcut din gură dispare în câteva ore, dacă se insistă în mod regulat 
cu periajul atât al dinţilor, cât şi cel al limbii. 

Mirosul neplăcut al gurii poate apărea şi din cauza unei sinuzite, amigdalite sau din 
pricina unei inflamaţii a gâtului. 

Există mai multe substanţe chimice care contribuie la apariţia mirosului neplăcut, 
cum sunt: 1. scatolul (produs rezultat din digestia cărnii); 2. indolul (rezultat din digestia 
cărnii); 3. metanetiolul (compus de sulf); 4. sulfura de dimetil (compus de sulf); 5. hidrogenul 
sulfurat (miros de ou stricat, inflamabil); 6. amine volatile; 7. acizi graşi cu lanţ scurt; 
8. fecale (dacă sunt prezente în rect); 9. bacterii. 

O împărţire tipică a compoziţiei chimice a mirosului este: a) azot: 20-90%; b) hidrogen: 
0-50% (inflamabil); c) dioxid de carbon: 10-30%; d) oxigen: 0-10%; e) metan: 0-10% 
(inflamabil). 

Saliva ajută la curăţarea şi umezirea gurii. Saliva are o acţiune purificatoare care 
ajută la reducerea sau dispariţia halenei. O gură uscată permite celulelor moarte să se 
acumuleze pe limbă, gingii şi fălci. Aceste celule se descompun şi provoacă mirosuri. 
Gura uscată se usucă în mod natural în timpul somnului. Este ceea ce cauzează „respiraţia 
de dimineaţa”. Gura uscată este mai mult decât o problemă, dacă se doarme cu gura 
deschisă. Diverse medicamente, în special calmantele, şi fumatul pot conduce la o gura 
uscată cronică, aşa cum poate fi şi o problemă a glandelor salivare. 

Infecţiile pulmonare cronice şi abcesele pulmonare pot produce o respiraţie foarte 
urât mirositoare. Alte boli pot determina un miros distinctiv al respiraţiei. Funcţionarea 
defectuoasă a rinichilor poate cauza un miros asemănător urinei, iar ficatul bolnav poate 
determina un „miros de peşte”. Oamenii cu diabet nesupravegheat au deseori o respiraţie 
distinctă.  

Refluxul cronic al acizilor din stomac este altă cauză a alterării mirosului respiraţiei. 
Alte boli: bronşita acută; cancer de plămâni esofag, limbă, gât sau laringe; ciroză; gastrită 
cronică; difterie; hepatită; dereglări ale glandelor salivare; amigdalită. 

 
Concluzii 
Prin metoda „cromatografiei de înaltă performanţă”, studiul mucului de ţigară, prin 

examinarea şi analiza acestuia, poate fi folosit pentru facilitarea identificării unei 
persoane – metodă accesibilă, eficientă şi ieftină, întrucât variabilele luate în calcul pot fi: 
dispunerea depunerilor substanţelor organice şi anorganice în mucul de ţigara, nicotina, 
culoarea salivei la nivelul exteriorului filtrului, urmele lăsate de buze şi dinţi, urmele de 
grăsime de pe degete şi modul de stingere a ţigării, pot indica particularităţile acesteia.  
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O altă concluzie pe care o putem desprinde, este legată de acordarea importanţei 
detaliilor la locul comiterii unor infracţiuni pentru că, prin analiza mucurilor de ţigară 
existente la locul faptei, s-ar putea constitui probe şi s-ar putea ajuta la descoperirea şi 
mai rapidă a făptuitorilor. Prin această metodă se poate restrânge grupul de suspecţi, 
diminuându-se timpul de reacţie al organelor de cercetare penală. 

În vederea asigurării relevanţei acestei teorii, considerăm că pot fi aplicate noi 
metode şi tehnici de lucru, cum ar fi: studiul depunerilor substanţelor organice şi 
anorganice la aceeaşi marcă de ţigări din pachete diferite, din punct de vedere static, 
dinamic, uman şi mecanic. Pentru calibrare: test de analiză la filtru fără tutun, înainte de 
ardere. Test de analiză la filtru după arderea tutunului în regim controlat continuu 
laminar. Test de analiză prin ardere sacadat/discontinuu mecanic. Test de analiză prin 
ardere sacadat/discontinuu cu subiect uman. Dinamic pe - sexe, perioade din zi: - 
dimineaţa - amiaza - seara. Pe diferite categorii de vârstă, două categorii de ardere par-
ţială şi totală a ţigaretei.  

În funcţie de rezultatul studiului, expertul trebuie să decidă ordinea în care se va 
ocupa de diferitele tipuri de urme descoperite la faţa locului, pentru a nu deteriora o 
categorie, încercând să o releveze pe cea mai vizibilă. 
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Rezumat: 
În această lucrare sunt prezentate noile abordări legislative din anul 2014, cu impact 

la nivelul politicii antidrog din România, în special în ceea ce priveşte individualizarea 
pedepselor privative de libertate pentru consumatorii de droguri. Sunt abordate contextul 
legislativ şi instituţional, modificările survenite la nivel legislativ şi răspunsul institu-
ţional. În plan legislativ, anul 2014 se remarcă printr-o coerenţă sporită a măsurilor 
referitoare la reducerea cererii şi ofertei de droguri, prevăzute în principalele documente 
programatice adoptate: Programul de Guvernare 2013-2016, Strategia Naţională Antidrog 
2013-2020, Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei 
Naţionale Antidrog 2013-2020. Măsurile legislative adoptate şi puse în practică şi-au 
dovedit eficienţa prin adecvarea politicilor în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri 
la necesitatea optimizării reinserţiei sociale a acestora. 

 
Cuvinte-cheie: politica antidrog din România, individualizarea pedepselor privative 

de libertate, context legislativ şi instituţional, documente programatice 
 
1. Introducere 
În această lucrare sunt prezentate modificările care au avut loc în anul 2014 la nivelul 

politicii antidrog din România. În plan legislativ, anul 2014 se remarcă printr-o coerenţă 
sporită a măsurilor referitoare la reducerea cererii şi ofertei de droguri, prevăzute în 
principalele documente programatice adoptate: Programul de Guvernare 2013-2016, 
Strategia Naţională Antidrog 2013-2020, Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru 
implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020. Măsurile legislative adoptate, 
precum şi punerea în practică a acestora şi-au dovedit eficienţa prin adecvarea politicilor 
în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri la noua abordare legislativă. 

 
2. Context legislativ şi instituţional 
Implementarea prevederilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind 

Codul penal este stabilită prin Regulamentul de aplicare a Legii nr. 143/2000, cu 
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modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr. 860/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. În acest act normativ secundar sunt definiţi termeni şi expresii ca: 
servicii medicale, servicii sociale, dependenţa de droguri, polidependenţă, urgenţă, 
diagnostic dual, sindrom de abstinenţă, intoxicaţie acută, supradoză, reducerea riscurilor 
asociate consumului, afecţiuni asociate consumului, decese datorate consumului, dezinto-
xicare, manager de caz, metaboliţi. De asemenea, remarcăm abordarea logică şi 
sistemică a „prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri”, cadrul 
fiind asigurat de definirea măsurilor de prevenire şi combatere. Dacă pentru măsurile de 
combatere a fost suficientă referirea la activităţile desfăşurate de organele administraţiei 
publice şi organele judiciare, măsurile pentru prevenirea consumului de droguri şi pentru 
asistenţa integrată acordată consumatorilor de droguri sunt definite şi chiar exemplificate. 
Dezvoltarea dispoziţiilor legale privind programele integrate de asistenţă se realizează în 
mod sistematic, în funcţie de etapele procesului de acordare a serviciilor de asistenţă 
medicală, psihologică şi socială: 

 evaluarea, care are ca scop selectarea tipului de program pentru beneficiar;  
 stabilirea programului şi elaborarea planului individualizat de asistenţă; 
 includerea într-un program integrat de asistenţă, prin semnarea acordului de 

asistenţă;  
 elaborarea planului individualizat de asistenţă; 
 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat. 
 monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor prevăzute în planul indivi-

dualizat şi a rezultatelor acestora; 
 terminarea programului. 

Prima etapă a procesului de asistenţă a consumatorului se desfăşoară în următoarele 
cazuri: 

 la solicitarea consumatorului sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor sau a 
persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă; 

 la dispoziţia procurorului sau, după caz, a altui organ judiciar; 
 de urgenţă; 
 la solicitarea altor furnizori de servicii, atunci când consumatorul s-a adresat direct 

acestora. 
Deosebit de importantă în selectarea serviciilor în concordanţă cu nevoile individuale 

ale beneficiarului, evaluarea se realizează pe arii multiple:  
 Potenţial acut de intoxicaţie şi/sau de sindrom de abstinenţă bazat pe istoricul 

personal şi de consum şi pe semnele specifice ale acestora; 
 Condiţii biomedicale şi complicaţii curente care, deşi nu au legătură cu sindromul 

de abstinenţă sau intoxicarea, necesită tratament deoarece pot genera riscuri sau pot 
complica procesul de asistenţă şi reabilitare; 

 Condiţii psihologice şi/sau psihiatrice şi complicaţii, precum şi alte condiţii care 
pot genera riscuri sau pot afecta procesul de asistenţă şi reabilitare, cum sunt: accep-
tarea/rezistenţa la tratament, potenţial de recădere, continuarea utilizării etc.;  

 Condiţii sociale şi familiale care pot fi surse de suport individual, familial ori 
comunitar sau care pot îngreuna/împiedica procesul de asistenţă şi reabilitare; 

 Situaţia juridică anterioară şi prezentă.  



Mihaela Alida Tomiţă • Diana Bolânu 171 

Monitorizată de managerul de caz, evaluarea este efectuată de personalul centrului de 
prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, precum şi de alţi furnizori de servicii. 
Regulamentul de aplicare a legii conţine dispoziţii referitoare la elaborarea raportului de 
evaluare, prezentarea acestuia consumatorului şi exprimarea acordului de includere în 
program, diferenţiind situaţiile în funcţie de calitatea beneficiarului. Astfel, dacă eva-
luarea se realizează la solicitarea procurorului, procedura stabilită de lege este 
următoarea: instituţiile medico-legale au obligaţia să transmită centrului de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog o copie a raportului de expertiză toxicologică, în termen de 
5 zile de la dispunerea acesteia de către procuror pentru întocmirea raportului de evaluare. 

Pentru consumatorul care se prezintă la centrul de prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrog pentru acordarea de servicii de asistenţă sau la solicitarea altor furnizori de 
servicii, atunci când consumatorul s-a adresat direct acestora, evaluarea se realizează fără 
expertiza toxicologică. 

Acordul consumatorului cu includerea în program este exprimat prin semnarea de 
către acesta a unui contract terapeutic la care este anexat planul individualizat de 
asistenţă. 

În situaţia în care evaluarea a fost solicitată de către procuror, acesta prezintă 
învinuitului/inculpatului raportul de evaluare cu recomandarea de includere într-un pro-
gram integrat de asistenţă şi îi solicită acordul. 

Ultima etapă a procesului de asistenţă, finalizarea programului intervine în 
următoarele cazuri: 

 la finalizarea programului; 
 la solicitarea consumatorului, caz în care se impune semnarea unui document, după 

informarea completă asupra consecinţelor unei astfel de acţiuni; 
 la schimbarea programului, ca urmare a evaluării implementării măsurilor de asist 

 
Acest sistem standardizat a fost conceput pornind de la evaluarea resurselor, 

inclusiv cele de tip centre, servicii, formare profesională etc., oferind cadrul general 
pentru obţinerea consistenţei, echităţii şi continuităţii ofertei de asistenţă adresate consu-
matorilor de droguri şi conturarea unor elemente de eficienţă şi eficacitate a serviciilor. 
Prin intermediul acestor servicii standardizate, prin procesul de management de caz, se 
oferă cadrul, respectiv direcţiile necesare pentru asigurarea coordonării asistenţei 
integrate pe tot parcursul referirii şi includerii unui caz în diferite tipuri de centre sau 
servicii, asigurând concomitenţa, continuitatea şi adecvarea continuă a intervenţiilor, în 
funcţie de complianţa beneficiarului. De asemenea, creşterea accesului beneficiarilor la 
servicii şi facilitarea unui răspuns sistemic reprezintă obiective care pot fi obţinute prin 
recomandările referitoare la diversificarea serviciilor şi promovarea permanentă a 
măsurilor de reabilitare şi reinserţie socială, recomandări formulate de către profesionişti 
în planul individualizat de asistenţă (PIA).  

Un alt element fundamental al sistemului naţional standardizat de asistenţă a 
consumatorilor de droguri este reprezentat de dezvoltarea reţelei de coordonare locală, 
prin crearea şi dezvoltarea serviciilor de evaluare şi management de caz, de la nivelul 
celor 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA), servicii cu rol 
local de coordonare, monitorizare şi planificare a asistenţei consumatorilor de droguri.  



172 Devianţă şi criminalitate 

Ultimul element-cheie al standardizării sistemului naţional integrat de asistenţă 
medicală, psihologică şi socială destinat consumatorilor şi consumatorilor dependenţi de 
droguri este cel al „topografiei” acestuia, respectiv al structurării sale pe 3 nivele de 
asistenţă. 

Primul nivel al sistemului are ca scop dezvoltarea reţelei serviciilor de tip reducerea 
riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri, adaptate nevoilor 
consumatorilor de droguri care nu au accesat serviciile sistemului de asistenţă, în vederea 
creării unor schimbări pozitive pe termen lung, la nivel individual şi la nivelul comu-
nităţii. Acest nivel implică şi identificarea, atragerea, motivarea şi referirea consuma-
torilor de droguri şi consumatorilor dependenţi spre serviciile cu nivel crescut de 
specializare, abordarea necesităţilor sociale şi medicale de bază ale consumatorilor de 
droguri şi coordonarea necesară cu resursele din nivelul 2 şi 3.  

Nivelul doi al sistemului asigură asistenţa specializată, monitorizarea şi referirea 
beneficiarilor spre cel de-al treilea nivel, ca şi coordonarea necesară între toate 
nivelurile de intervenţie. Acest nivel reprezintă singura verigă aflată în legătură cu 
sistemul penal în domeniul drogurilor, respectiv cu instituţiile de aplicare a legii, 
constituindu-se ca element central al sistemului integrat, prin asigurarea procesului de 
acordare a serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială, respectiv etapele de 
evaluare (pe 5 arii) a consumatorilor de droguri, stabilirea programului/elaborarea 
planului individualizat de asistenţă, includerea în program a beneficiarului prin semnarea 
acordului de asistenţă, implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de 
asistenţă şi finalizarea programului de către beneficiar.  

Astfel, în conformitate cu principiile justiţiei terapeutice, actul normativ care 
introduce standardele sistemului naţional de asistenţă reglementează faptul că persoana 
care consumă ilicit substanţe aflate sub control naţional, poate fi inclusă, cu acordul său şi 
după evaluarea multidisciplinară (medic, psiholog şi asistent social), într-un program 
integrat de asistenţă, program care cuprinde totalitatea serviciilor de sănătate, 
psihologice şi sociale asigurate în mod integrat prin unităţi medicale, psihologice şi 
sociale. În această situaţie, legea dispune obligativitatea evaluării consumatorului de către 
centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, măsură dispusă de către procuror, în 
scopul includerii consumatorului în circuitul integrat de asistenţă. Legea prevede 
posibilitatea neaplicării unei pedepse sau amânarea aplicării pedepsei pentru consuma-
torii de droguri care respectă măsurile programului integrat de asistenţă, aceasta fiind, 
de fapt, un element esenţial în abordarea terapeutică şi motivaţională a consumatorului 
pentru a atinge scopul centrat pe reintegrarea sa socială.  

Cel de-al treilea nivel de asistenţă, prin dezvoltarea unor servicii cu nivel crescut de 
specializare şi resurse ce sprijină nivelul 2, are ca scop integrarea socială a consu-
matorilor de droguri, prin intensificarea intervenţiilor psiho-sociale şi motivaţionale şi 
prin alte intervenţii specifice. 

 
3. Modificări legislative şi răspunsul instituţional 
După intrarea în vigoare a noului Cod penal, la data de 1 februarie 2014, au fost 

aduse modificări Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea 
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, în 
sensul adaptării pedepselor pentru infracţiunile prevăzute în legea specială potrivit 
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logicii sancţionatorii a noului Cod penal, actualizării trimiterilor la normele din Partea 
specială a Codului penal, dezincriminării unor fapte, precum şi aplicării prevederilor 
art. 19 ca alternativă la pedeapsa închisorii.  

Prin întărirea rolului de legătură al centrelor din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog 
între sistemul de aplicare a legii şi managementul serviciilor de asistenţă destinate 
consumatorilor de droguri, au fost create premisele necesare pentru punerea în practică a 
conceptului de justiţie terapeutică. 

Spre deosebire de sistemul actual de justiţie penală şi celelalte forme comunitare de 
aplicare a legii, justiţia terapeutică reprezintă un progres semnificativ înregistrat în 
elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de abordare a grupurilor vulnerabile1, 
aşa cum sunt ele definite în Memorandumul privind Incluziunea Socială (JIM) şi în Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011. Din perspectiva justiţiei terapeutice, consumatorul de 
droguri şi consumatorul dependent sunt abordaţi din perspectiva patologiei medicale şi 
sociale şi, implicit, a serviciilor şi intervenţiilor integrate specializate medicale, psiho-
logice şi sociale.  

Justiţia terapeutică reprezintă, în esenţă, promovarea rolului legii ca agent terapeutic, 
principiile acesteia fiind centrate pe „modalităţile psihosociale” prin care legile şi procesele 
juridice afectează indivizii implicaţi în procesul penal. Justiţia terapeutică reprezintă o 
abordare orientată către rezultate, determinând efectele produse de sistemul legislativ în 
materie şi analizând cauzele acestora, principiul fundamental asimilat jurisprudenţei 
terapeutice fiind opţiunea terapeutică, dar neexcluzând măsurile de manifestare a actului 
de justiţie.  

În ceea ce priveşte executarea pedepselor, în anul 2013, a fost aprobată şi publicată 
Legea nr. 254 din 19 iulie 20132 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, lege care a intrat în 
vigoare la data de 1 februarie 2014 – data intrării în vigoare a Codului penal, respectiv a 
Codului de procedură penală. 

Legea completează în mod firesc prevederile substanţiale şi procesuale privind 
pedepsele şi măsurile privative de libertate cuprinse în cele două coduri, arătând modul 
în care acestea sunt aduse la îndeplinire, astfel încât finalitatea, respectiv resocializarea 
persoanei majore condamnate, dezvoltarea firească şi armonioasă fizică şi psihică a 
minorului sau a tânărului condamnat şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi asigu-
rarea bunei desfăşurări a procesului penal prin împiedicarea sustragerii suspectului ori a 
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată, să beneficieze de cât mai multe 
mijloace de realizare. 

Un aspect important reglementat este acela al însoţirii stabilirii regimului de 
executare de un program de resocializare adaptat fiecărui deţinut în parte, program care 
se regăseşte în reglementare sub denumirea de „individualizarea regimului de executare 
a pedepselor privative de libertate”. Astfel, în funcţie de durata condamnării, conduita, 
personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, nevoile identificate şi posibili-
tăţile de reintegrare socială ale persoanei condamnate, pentru fiecare în parte se propun 
                                                 

1 Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere 
a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool 
ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi social.  

2 M. Of. nr. 514 din 14 august 2013. 
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diverse programe, care să urmărească, în principal, desfăşurarea de activităţi educative, 
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială; instruirea şcolară, 
formarea profesională, derularea de activităţi productive. 

Recunoscând în continuare necesitatea alocării unei atenţii speciale resocializării 
majorilor tineri, şi anume a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 de ani, legea 
conferă temeiul pentru conturarea de programe specifice, adaptate cerinţelor acestei 
categorii de persoane. Programele de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială 
sunt orientate spre favorizarea contactului cu societatea şi, în special, cu familia, astfel 
încât, la punerea în libertate, tinerii să nu fie dezavantajaţi din punct de vedere 
educaţional, profesional sau social. 

În contextul abordării inovative, tip justiţie terapeutică, în aplicarea reglementărilor 
în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de 
procedură penală (1 februarie 2014), procurorul dispune evaluarea persoanei consu-
matoare de droguri de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul 
includerii acesteia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de 
droguri. 

Ca răspuns instituţional, la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog a fost elaborată o 
procedură specifică de lucru, care are ca scop reglementarea activităţii de evaluare a 
consumatorilor de droguri, în vederea aplicării art. 19 din Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Conform acestei proceduri, în anul 2014 a fost constituit la nivelul municipiului 
Bucureşti un Program unic de evaluare şi asistenţă medicală, psihologică şi socială 
pentru consumatorii de droguri, serviciu la care sunt referite toate ordonanţele de eva-
luare emise de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism (DIICOT) pentru persoanele cu reşedinţa în municipiul Bucureşti şi judeţele 
Călăraşi, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Ilfov. 

Conform indicatorilor de analiză a implementării acestei proceduri, în anul 2014, 
DIICOT a emis un număr de 896 de ordonanţe de evaluare, dintre care 615 la nivelul 
municipiului Bucureşti şi 281 în restul ţării, pentru un număr total de 1120 de persoane 
consumatoare de droguri. 
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Grafic1. Distribuţie regională a persoanelor cu ordonanţe de evaluare 
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Din perspectiva distribuţiei teritoriale a ordonanţelor şi a persoanelor pentru 
care s-a dispus evaluarea, ca urmare a emiterii unei ordonanţe, ponderea majoră a 
acestora este atribuită municipiului Bucureşti. 

În funcţie de starea privativă sau neprivativă de libertate în care se găsesc 
persoanele pentru care a fost emisă ordonanţa de evaluare, în perioada de referinţă, la 
nivel naţional, din totalul de 1120 de persoane pentru care s-a dispus evaluarea, 1001 
persoane – reprezentând aprox. 89% – se aflau în libertate şi 119 persoane – 
reprezentând aprox. 11% – se aflau în arest.  
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Grafic 2. Situaţia juridică a persoanelor evaluate 

 
Din perspectiva gradului de adresabilitate∗ a persoanelor consumatoare de droguri 
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acestei măsuri, la nivel naţional, un procent de aproximativ 74%, reprezentând un număr 
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în vederea evaluării).  

Totodată, din cele 829 de persoane care au răspuns prin prezentare la solicitarea de 
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∗ În context, este de menţionat faptul că, pentru aducerea la cunoştinţa persoanei consumatoare de droguri a 

măsurii dispuse de către procuror, au fost realizate demersuri conjugate ale tuturor structurilor implicate în procesul 
punerii în aplicare a art. 19. Astfel, în conţinutul ordonanţelor de evaluare a fost menţionat, în cele mai multe situaţii, 
numărul de telefon al persoanei. 
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Astfel, din perspectiva adresabilităţii către CPECA a persoanelor consumatoare de 
droguri care, prin ordonanţă de evaluare, au primit măsura de evaluare a consumului de 
droguri, reprezentarea naţională este următoarea: în teritoriu, 272 de persoane au fost de 
acord cu evaluarea şi 90 de persoane şi-au exprimat dezacordul, iar în municipiul 
Bucureşti, 438 de persoane au fost de acord cu evaluarea, în timp ce 29 de persoane şi-au 
exprimat dezacordul.  

Din perspectiva furnizării serviciilor de specialitate, pentru toate persoanele care 
şi-au exprimat acordul şi au parcurs etapele de evaluare specializată ca urmare a consu-
mului de droguri, conform legii, au fost realizate rapoarte de evaluare, transmise către 
structurile emitente ale ordonanţelor de evaluare. Astfel, un număr de 710 rapoarte au 
fost transmise pentru persoanele evaluate, la nivel naţional, în anul 2014. 

În ceea ce priveşte recomandările de includere a persoanei evaluate în circuitul de 
asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, pentru 55 de persoane a fost realizată 
o astfel de propunere, reprezentând 76,38% din totalul persoanelor evaluate, conform 
criteriilor identificate în cadrul evaluării. În perioada de referinţă, la nivelul CPECA, 
pentru 304 persoane au fost propuse măsuri de asistenţă specializată ulterioară, ca urmare 
a consumului de droguri, fiind emise 119 ordonanţe de includere în circuitul integrat de 
asistenţă. 

 
Concluzii 
Începând cu anul 2014, funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală, 

psihologică şi socială pentru persoanele consumatoare de droguri, a fost influenţată 
semnificativ de existenţa premiselor necesare punerii în aplicare, în premieră în România, 
a conceptului de justiţie terapeutică, respectiv a dispoziţiilor legale referitoare la 
alternativa pedepsei cu închisoarea pentru posesia de droguri în vederea consumului 
propriu, acţiune ce a avut ca efect o creştere semnificativă a programelor psiho-sociale 
furnizate persoanelor consumatoare de droguri, corelată cu adaptarea instituţională la 
necesităţile impuse de modificările legislative.  
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„Obiectul a devenit corp, iar corpul a devenit obiect,  
care poate fi dat la rebut”  

(Becker, 2009, p. 386) 
 
 
Rezumat: 
Lucrarea de faţă îşi propune să redea o viziune clară a ceea ce reprezintă astăzi 

imaginea unui corp închis, în raport cu un corp liber. Care sunt diferenţele şi asemănările 
dintre aceste două categorii şi ce semnificaţii a dobândit imaginea acestora odată cu 
trecerea timpului şi cu schimbările survenite în structura socială. Ce se întâmplă cu un 
corp închis? Un corp aflat într-o lume limitată, o lume fără culoare, fără fericire, supusă 
de multe ori imprevizibilului? Ce sens capătă imaginea corpului într-un astfel de mediu? 
De asemenea, acest studiu analizează semnificaţiile tatuajelor şi motivaţiile care deter-
mină tot mai mulţi deţinuţi să apeleze la această formă de modelare corporală ... Un tatuaj 
nu este un simplu desen pe o piele albă sau colorată. Reprezintă ceva, spune ceva, are o 
semnificaţie profundă pentru cel care îl deţine. Spaţiul închis şi convieţuirea după 
anumite reguli stricte lasă o urmă adâncă atât asupra corpului, cât şi asupra sufletului 
uman. Într-un mediu privat de libertate, indiferent de condiţiile oferite, corpul suferă. 
Avem de-a face, după cum afirmă Foucault, cu un corp docil, disciplinat. Toate aceste 
aspecte ale corpului încătuşat sunt integrate în studiul de faţă. 

 
Cuvinte-cheie: corp; corp liber; corp închis; corp instituţionalizat; tatuaj 
 
Introducere 
Această lucrare are ca punct de pornire corpul – acel poem splendid al supravieţuirii, 

al cunoaşterii şi al cuceririi. Pe parcursul studiului, acesta va fi prezentat în diferite 
ipostaze: de la corpul liber, la corpul închis, tatuat, subordonat şi, de multe ori, uitat. Mi-am 
propus totodată să subliniez principalele aspecte teoretice şi empirice, necesare în definirea 
şi analiza imaginii corpului, dar şi a mediului penitenciar. La ora actuală, tema supusă 
analizei prezintă un interes distinct din punct de vedere social, dat fiind existenţa acestui 
nou domeniu de cercetare, din care face parte. 

Suntem conştienţi cu toţii că trăim în epoca consumeristă, aşa cum o numeşte 
Baudrillard (2005), o epocă în care accentul cade pe aspectul fizic şi pe reprezentarea lui 
în spaţiul public. Astăzi, este extrem de important să ai un corp în conformitate cu 
standardele impuse social, să fii întotdeauna în pas cu moda în ceea ce priveşte coafura, 
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tunsoarea, tatuajul, hainele etc. Relaţiile cu cei din jur, şi mai ales cu partenerul de sex 
opus, se construiesc de multe ori în jurul acestui termen. 

Ce se întâmplă însă cu un corp închis? Un corp aflat într-o lume limitată, o lume fără 
culoare, fără fericire, supusă de multe ori imprevizibilului? Ce sens capătă imaginea 
corpului într-un astfel de mediu? Sunt întrebări care vor fi dezbătute în studiul de faţă. 

Prima parte a lucrării descrie conceptele relevante acesteia şi prezintă totodată 
principalele abordări teoretice ale corpului. Sunt prezentaţi pe scurt autorii interesaţi de 
analiza acestui nou domeniu. Pe final, voi aduce în discuţie şi tema tatuajelor. Ce sem-
nificaţii dobândesc acestea într-un mediu închis, dar şi într-un mediu public. Ce motivaţii 
stau la baza deciziei de tatuare a pielii şi care sunt riscurile tatuării în mediul carceral.  

În urma analizei datelor obţinute pe teren, vor fi punctate rezultatele şi interpretările 
cercetării efectuate în perioada februarie-iulie 2013. Cercetarea întreprinsă a vizat un 
număr de 50 de deţinuţi, dintre care 26 de sex feminin şi 24 de sex masculin, din 
penitenciarele Rahova şi Târgşor. Vizitele efectuate pe parcursul anului 2013, în diferite 
penitenciare din România, mi-au oferit posibilitatea de a reda o viziune amplă a ceea ce 
reprezintă astăzi un corp închis. Eşantionul folosit a fost cel de intenţionalitate. Pentru 
reprezentativitatea şi profunzimea analizei, am încercat să combin atât metode cantitative, 
cât şi metode calitative. Au fost aplicate un număr de 50 de chestionare (26 deţinuţilor de 
sex feminin şi 24 celor de sex masculin) şi totodată 8 interviuri distribuite în mod egal, în 
funcţie de sex. Observaţia directă mi-a dat posibilitatea de a nuanţa perspectivele teoretice 
de la care am plecat şi mi-a oferit şansa de a observa în mod concret atitudinea şi 
comportamentul fiecărui deţinut cu care am interacţionat. 

Viaţa noastră socială se desfăşoară în contextul posibilităţii unor alegeri, teoretic 
nelimitate, alegeri realizate în anumite contexte concrete, sub puterea uneori constrân-
gătoare a diverselor instituţii care impun un anume tip de comportament social (Dobrică, 
2008, p. 3). Alegerea de a nu ne supune şi de a încălca regulile impuse de aceste instituţii 
ne va anula dreptul la libertate. Din acel moment, suntem încadraţi social sub eticheta de 
deţinut, fiind obligaţi să suportăm consecinţele propriilor fapte. „Viaţa deţinutului, afirmă 
Dobrică (2008), este supusă unui principiu fundamental diferit, acela al limitării 
dramatice a gradului de libertate, a excluderii cvasi-totale a alegerilor personale. 
Deţinutul pierde controlul chiar şi asupra celor mai banale activităţi, control pe care cei 
aflaţi în libertate îl consideră ca fiind firesc, ceva ce nu poate face obiectul intervenţiei 
unei autorităţi. Deţinutul este unul dintre personajele unui tip particular de instituţie – 
«instituţia totală»” (Dobrică, 2008, p. 4). Acest tip de instituţie duce la aşa-numita 
depersonalizare a individului, la ştergerea totală a individualităţii acestuia. De aici înainte, 
individul devine un corp docil, un corp supus, în permanenţă supravegheat. Corelate, 
toate aceste aspecte, constituie parte a prezentului studiu. 

 
1. Descrierea problemei. Corpul şi imaginea sa 
Încă din 1950, cercetătorii au încercat să găsească o definiţie cât mai exactă, care să 

cuprindă toate aspectele legate de imaginea corpului, însă rezultatele ofereau o mai mare 
varietate de sensuri şi semnificaţii acestui concept. Kevin Thompson (1999 apud Grogan, 
2008, p. 3) a remarcat 16 tipuri diferite de „imagini corporale”, folosite de cercetători şi 
esteticieni. Aici, se includea mulţumirea faţă de greutate, satisfacţia felului în care arăţi, 
satisfacţia corpului, aspectul de evaluare, orientarea aspectului, preocuparea faţă de corp, 
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stima faţă de corp şi percepţia corpului. Într-o încercare de a include toate aceste elemente 
cheie într-o singură definiţie, Sarah Grogan a definit imaginea corpului ca fiind „percep-
ţiile unei persoane, gândurile şi sentimentele pe care le are faţă de corpul său”(Grogan, 
2008, p. 3). 

În încercarea de a da o definiţie corpului, Le Breton ajunge la concluzia că acesta se 
poate defini doar în funcţie de societate, de cultură şi de percepţiile indivizilor. „Corpul 
este o realitate extrem de complexă care capătă sens doar atunci când omul îl percepe 
din punct de vedere cultural”. (Le Breton, 2009, p. 43). 

Reflectând toate aspectele societăţii actuale, putem defini corpul ca fiind: „un obiect 
estetic, cu o semnificaţie socială complexă, care poate fi pictat, îmbrăcat, epilat, ras, 
străpuns, tatuat şi încorsetat; un obiect politic de dresat, disciplinat, torturat, mutilat şi 
închis; un obiect economic de exploatat, de hrănit şi de reprodus; şi un obiect sexual 
pentru a seduce şi a fi sedus”(Corrigan, 1997, pp. 148-149).  

Aceste semnificaţii complexe atribuite corpului se datorează faptului că, trăind într-o 
anumită perioadă, într-un anumit spaţiu social, percepem corpul în funcţie de experienţele 
fiecăruia. Ca om politic, percepi corpul ca un obiect de dresat, de disciplinat, de 
manipulat. Ca om de rând, îl vei percepe ca un obiect estetic, în permanenţă îmbrăcat, 
îngrijit, tatuat, educat. Din perspectiva unui deţinut, corpul va fi perceput ca un obiect 
torturat, închis, supus, docil, un obiect fără putere. Toate aceste percepţii sociale existente 
la nivel individual, formează reprezentările sociale, mai exact opiniile comune ale 
indivizilor, conturate la nivel social. Prin prisma lor, putem da o definiţie cât mai 
complexă corpului şi imaginii sale. 

 
2. Perspective teoretice ale corpului. Corp liber şi corp instituţionalizat 
Chirs Shiling şi realismul corporal. Apariţia societăţii de consum a condus, în 

viziunea lui Shiling (2004), la accentuarea interesului pentru corp, acesta devenind un 
obiect comercializat. Dezvoltarea mass-mediei, cultura reclamelor şi naşterea anumitor 
standarde corporale, au determinat indivizii să acorde un interes tot mai mare pentru ceea 
ce azi numim aparenţă şi control fizic.  

De asemenea, autorul susţine că mişcările feministe (în special cele din valul al 
doilea) au promovat cercetări care au repus corpul în scenă, oferindu-i acestuia rolul 
principal. Mişcările feministe au criticat dur diviziunea biologică sex-gen, considerând că 
aspecte naturale precum menstruaţia, graviditatea, naşterea nu oferă argumente relevante 
pentru discriminarea şi subordonarea femeii. 

Cunoaşterea corpului la un nivel superior, datorită inovaţiilor medicale şi tehno-
logice, au condus la intervenţii mai puţin aşteptate asupra corpului uman, intervenţii cu 
urmări etice şi morale cu care societatea nu se confruntase până în acel moment. Corpul 
este, din perspectiva autorului, un element cu multidimensional pentru constituirea şi 
dezvoltarea societăţii, relaţia corp-societate fiind esenţială pentru sociologie. Această 
paradigmă, care consideră corpul ca fiind un mediu multidimensional de construire a 
societăţii, are la bază două modele: primul plasează omul în centrul preocupărilor legate 
de acţiune şi viaţă socială, iar cel de al doilea, de tip realist, recunoaşte o delimitare între 
structura socială şi acţiunea întrupată, atribuind corpurilor propria lor ontologie, diferită 
de social, acordând astfel o mai mare importanţă cercetării relaţiei şi interacţiunilor dintre 
aceste două concepte (Grunberg, 2011, pp. 407-408). 
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Michel Foucault şi corpul docil. Michel Foucault, (2005) introduce termenul de 
putere disciplinară, considerând că este singura formă prin care corpul este construit, 
subordonat şi disciplinat. Autorul analizează corpul cu ajutorul instituţiilor care îl 
formează şi dirijează. Rolul disciplinei, subliniază Foucault (2005), este acela de a forma 
corpuri supuse, „docile”, de a delimita puterea de corp. Mai exact, face din putere o 
„aptitudine”, pe care încearcă să o dezvolte, iar pe de altă parte, transformă energia care 
poate rezulta din aceasta, în supunere, în constrângere. Toate aceste relaţii de putere şi 
disciplină sunt exercitate din cauza poziţiilor ilegale pe care indivizii le ocupă într-o 
structură socială (Foucault, 2005, p. 176).  

Corpul este docil atunci când poate fi uzat, transformat şi perfecţionat, cu ajutorul 
instituţiilor care îl guvernează, instituţii precum spitalul, şcoala, penitenciarul sau armata. 
Aceste instituţii totale controlează corpul prin intermediul mecanismelor de coerciţie 
(Frost, 2001, p. 45). Tehnicile de constrângere, conduc la formarea unui nou obiect şi 
anume: corpul natural, acel corp capabil de operaţii exacte, ordonate – „Corp al 
exerciţiului mai mult decât al fizicii speculative; corp manipulat de autorităţi mai curând 
decât de spirite animale; corp al dresajului util, şi nu al mecanicii raţionale…” (Foucault, 
2005, p. 197).  

De aici putem delimita rolul fiecărui individ într-o instituţie totală, precum 
închisoarea, dar şi relaţiile de putere care se construiesc în interiorul acestui tip de 
instituţie: „Fiecare se află la locul lui, bine închis într-o celulă, de unde supraveghetorul îl 
poate observa. Este văzut, dar nu poate să vadă; obiect pentru o informaţie, dar în niciun 
moment subiect al unei comunicări.” (Foucault, 2005, p. 255).  

Preocupat de redescoperirea conceptuală a corporalităţii, autorul analizează în 
profunzime nebunia, sexualitatea, detenţia şi neagă subiectul metafizic cartezian. 
Supunerea fizică produce o conştiinţă care la rândul ei este supusă; prin intermediul 
acesta, autorul face transferul de la cercetarea corpului natural, realizată anterior, la 
corpul reflexiv, care posedă propriile intenţii, propria conştiinţă, propriul limbaj 
(Grunberg, 2011, p. 402).  

Foucault a reuşit cu adevărat să introducă o schimbare în proiectarea relaţiei corp-
minte, analizând corpul prin prisma instituţiilor care îl creează, îl dezvoltă şi în acelaşi 
timp îl disciplinează. 

 
Erving Goffman şi corpul instituţionalizat. Deşi scrierile acestuia apar încă din anii 

1960, îl putem considera pe Goffman un postmodern, deoarece, prin intermediul teoriei 
sale, care şi astăzi are un grad ridicat de aplicabilitate socială, autorul a oferit noi modele 
de analiză sociologică, contribuind solid la schimbările pe care această disciplină le-a 
întreprins în ultimele perioade.  

Goffman (1961) creează conceptul de „instituţie totală”, pe care o defineşte ca: „un 
spaţiu în care îşi desfăşoară activităţile vieţii un număr mare de indivizi cu un nivel 
similar al statutului (exemplu: bolnavii, deţinuţii, soldaţii etc.), despărţiţi de restul 
societăţii pentru o perioadă de timp, mai mult sau mai puţin precizată, ducând împreună o 
viaţă strict delimitată, reglementată oficial de instituţia în care se află” (Goffman, {1961}, 
2005, pp. 10-11).  

În mod cert, niciuna dintre instituţiile totale pe care le cunoaştem, nu a fost atât de larg 
dezbătută şi criticată, precum instituţia închisorii. Ceea ce autorul doreşte să sublinieze aici 



Alexandra-Mihaela Bărbulescu 181 

este discrepanţa existentă între scopurile acestei instituţii şi efectele ei. Între ceea ce 
urmăreşte acest instrument şi ceea ce reuşeşte să facă. „De aici ia naştere întrebarea: Este 
mediul penitenciar un spaţiu al îndreptării morale a individului, sau tinde să fie mai degrabă 
una dintre cele mai importante surse criminogene?” (Dobrică, 2011, p. 374).  

Instituţiile totale, continuă autorul, „nu caută cu adevărat triumful cultural. Deşi apar 
totuşi modificări culturale, le putem pune pe seama diminuării situaţiilor de manifestare 
ale anumite comportamente sau a incapacităţii de a ţine ritmul cu diferitele modificări ce 
apar în lumea exterioară” (Dobrică, 2011, p. 374).  

Conceptul de „instituţie totală” are la bază un element definitoriu, şi anume 
„caracterul delimitator”. Dacă celelalte instituţii prezintă tendinţe parţiale de delimitare a 
vieţii cotidiene, a individului, acest model de instituţie acaparează în întregime viaţa 
socială a acestuia, separând în totalitate domeniile vieţii. Dacă ne raportăm strict la corp 
şi imaginea sa într-un asemenea spaţiu, putem observa elemente specifice instituţio-
nalizării: desfăşurarea activităţilor corporale (de igienă, de îngrijire) în acelaşi spaţiu cu 
alţii, convieţuirea laolaltă cu ceilalţi (dormitul, schimbatul hainelor sub privirea celorlalţi 
etc.). Practic, toate elementele care ţineau de sfera intimă, aici sunt înlăturate definitiv.  

Lumea instituţiei totale este o lume care exclude autonomia individului şi posi-
bilitatea acestuia de a deţine controlul asupra vieţii. Mediul carceral trebuie să 
„reformeze” indivizi cu caracteristici şi valori diferite, într-un context ce presupune 
uniformitatea. De aici, apare şi termenul pe care Goffman ({1961}, 2005) îl numeşte 
„deculturaţie” – dezvăţare care îl face incapabil să se descurce cu anumite aspecte ale 
vieţii cotidiene în exteriorul instituţiei, în momentul când acesta părăseşte instituţia 
(Dobrică, 2011, p. 377).  

Lumea penitenciarului nu lasă amprente doar asupra culturii individului, ci şi asupra 
corpului său. Practici normale, precum mersul la salonul de înfrumuseţare pentru diverse 
procedee, masajele de relaxare, etalarea corpului în diferite ocazii (nunţi, evenimente, 
plajă etc.), mersul la shopping, sunt în totalitate absente în acest tip de instituţie.  

 
3. De la corpul liber, la corpul închis. Poveşti din spatele gratiilor 
Deschid acest subcapitol cu o serie de relatări, desprinse din vizitele la cele două 

penitenciare, respectiv, Rahova şi Târgşor. Prin această analiză observaţională, am reuşit 
să adun, laolaltă, sentimente, emoţii, trăiri, ale unor corpuri care au trecut de la starea de 
libertate la o stare de oprimare, de la oportunism la imposibil, de la fericire, la disperare.... 

Această parte a studiului meu mi-a oferit posibilitatea de a nuanţa aspectele de ordin 
teoretic. A fost metoda care m-a „provocat” să observ lumea prin ochii celuilalt şi să 
înţeleg ce înseamnă cu adevărat să fii un om privat de libertate. 

Încă de la intrare, am avut un sentiment ciudat, eram conştientă că intru într-un spaţiu 
închis, un spaţiu formalizat de reguli stricte, un spaţiu în care unii îşi manifestă puterea, 
iar alţii sunt nevoiţi să se supună acesteia. În penitenciarul de bărbaţi, am fost condusă 
printr-o curte interioară, sub privirile unor deţinuţi plictisiţi de rutina zilei, căutând parcă 
să evadeze din acea monotonie grea care-i măcina.  

După mai multe formalităţi, am păşit timidă în centrul de reeducare. Acolo doi 
deţinuţi cântau o melodie, o melodie despre dor, o melodie atât de sensibilă, încât era 
imposibil să nu te emoţioneze. Nimeni, în afară de mine, nu părea însă emoţionat, 



182 Devianţă şi criminalitate 

probabil erau obişnuiţi cu astfel de „concerte”. S-au aşezat cu toţii la o masă, i-am 
informat cu privire la studiul meu şi la informaţiile de care am nevoie pentru finalizarea 
cercetării. Am observat în ochii lor nerăbdare, bucurie, parcă ieşiseră din starea aceea de 
rutină şi acum mintea lor era orientată către ceva nou, ceva diferit. Mi-au completat plini 
de euforie chestionarul, unii dintre ei mi-au mulţumit că i-am scos din nişte stări mai 
„urâte”. „Să mai veniţi cu astfel de chestionare pe aici, ne mai scoateţi şi pe noi din 
atmosfera asta plictisitoare”, a spus unul dintre ei, plin de entuziasm.  

Am rămas surprinsă de faptul că s-au dovedit a fi foarte receptivi, existând chiar 
diverse discuţii contradictorii între ei, la anumite întrebări din chestionar. De asemenea, s-au 
plâns de condiţiile existente în penitenciar, de modul în care le este administrată apa caldă 
(o dată la trei zile, fiind nevoiţi să se spele cu apă rece), de faptul că le este interzis să 
folosească parfumurile, sau de preţurile exagerat de mari ale produselor de igienă, aflate 
în magazinul penitenciarului. Au existat multe discuţii în care şi-au exprimat diversele 
nemulţumiri. Cu unii dintre ei am rămas la masă şi am vorbit cu fiecare în parte. Au fost 
interviuri libere, în care barierele existente la început, s-au ridicat. După ce am încheiat, 
unii dintre ei au mers să joace tenis de masă, alţii să se plimbe prin curte, iar unii au 
plecat să muncească. Totul a revenit la normal. Corpurile lor au început să execute 
aceleaşi activităţi obişnuite, parcă prea mecanice.  

M-am îndreptat încet spre curtea interioară. Acolo, câţiva deţinuţi care îmi comple-
taseră chestionarul mi-au făcut cu mâna, în semn de rămas bun, zâmbind şi rugându-mă 
să mai merg pe la ei. Privirile triste ale acestora şi melodia aceea sensibilă, au lăsat, 
pentru o perioadă, amprente în mintea şi sufletul meu. 

A doua vizită a fost la penitenciarul de femei. După mai multe încercări, am reuşit în 
sfârşit să pătrund pe porţiile acelea înalte, de o culoare mohorâtă şi ştearsă. Păreau şi ele 
triste şi plictisite de rutina zilnică. Am intrat – de data asta nu la fel de timidă – în centrul 
de reeducare.  

În doar câteva minute s-au strâns o mulţime de femei zgomotoase şi curioase de ce se 
întâmplă; dornice să ştie de ce suntem noi acolo şi ce dorim de la ele. Le-am explicat 
despre ce este vorba, unele au înţeles, altele mai puţin. S-au aşezat gălăgioase la masa 
unde eram aşezată. Unele mi-au smuls chestionarele din mână ca să se uite peste ele, iar 
altele aşteptau nerăbdătoare să le interoghez. Fiind mai multe de origine rromă, nu ştiau 
să scrie sau să citească, astfel că am discutat cu fiecare în parte. Din nou, au început să 
curgă discuţiile contradictorii legate de anumite întrebări din chestionar. Nu am inter-
venit, am ascultat doar ce spunea fiecare, bucuroasă de nivelul ridicat de receptivitate.  

După un timp, în care am avut impresia că penitenciarul Târgşor are în componenţa 
sa numai deţinute de etnie rromă, am observat intrând timide şi deţinutele mai „stilate”, 
machiate, aranjate, care se diferenţiau în mod deliberat de celelalte atât prin ţinută, cât şi 
prin limbaj.  

Dacă deţinutele de etnie rromă, sau cele fără educaţie, păreau să se simtă în lumea 
lor, păreau împăcate cu situaţia în care se aflau, aceste deţinute sufereau şi asta era 
evident. Sub acele haine deosebite, se aflau nişte corpuri disperate, care tânjeau după 
libertate. Sub acel machiaj simplu şi rafinat, se aflau amprentele acelui loc închis, acelui 
loc urât şi demn de dispreţ. Am observat femei deznădăjduite, triste: „Îmi lipseşte o baie 
în cada mea de acasă. Îmi lipsesc multe lucruri de care corpul meu se bucura. Sunt de 
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aproape un an aici şi când mă gândesc că mai am încă trei, nu ştiu, nu ştiu, cum o să mă 
pot integra.” (S1, 37 de ani, feminin).  

Am vorbit cu câteva dintre ele. Din nou, a fost o discuţie liberă, fără inhibiţii sau 
bariere. Mi-am dat seama pe parcursul acestei cercetări de diferenţa enormă între spaţiul 
social, în care contează atât statusul, cât şi modul vestimentar sau felul în care îţi îngrijeşti 
propriul corp şi acest spaţiu închis în care nu contează cine eşti, cum te îmbraci sau cum 
arăţi. „Aici depinde de tine dacă vrei să ai grijă de aspectul tău… nu e ca afară, să nu pot 
ieşi o dată nearanjată pe stradă de frică să nu dai de vreun cunoscut (…). E normal să 
avem grijă de aspectul nostru, ţine de interior, suntem femei ce naiba, dacă nici noi nu ne 
îngrijim…”. (S1, 37 de ani, feminin) 

Am stat ceva timp şi în curte, printre ele, încercând să le observ gesturile, mişcările şi 
comportamentele. Unele se plimbau în repetate rânduri de la un capăt la altul al curţii, 
parcă erau nişte animale închise într-o cuşcă; altele munceau în grădina de acolo. Unele 
stăteau şi priveau în gol, blestemându-şi parcă soarta, regretând parcă trecutul… Am 
văzut în acele locuri nişte corpuri docile, corpuri manipulate de autorităţi, corpuri dresate 
şi ... de ce nu, corpuri uitate…  

Aşa cum îl numeşte Gheorghe Florian (2001, p. 48), mediul penitenciar este un 
spaţiu închis, un spaţiu dihotomic, un spaţiu al disciplinei penale, al experienţei limită, un 
spaţiu al autorităţii şi al supunerii totale.  

Activităţile cotidiene ale unui om liber capătă acum sensuri diferite: „Înainte 
obişnuiam să merg la diferite petreceri, botezuri, nunţi, ieşiri, ştii tu, chestii d-astea. Îmi 
plăcea să mă aranjez, să mă vopsesc, îmi plăcea să merg prin magazine şi să mă duc la 
salon. Eheee, a trecut ceva timp de atunci şi ce-i drept tânjesc după clipele alea. 
Puşcăria te transformă, fata mea, îţi dai seama aici de ce aveai afară şi nu preţuiai. Aici 
nu poţi să fii acelaşi om, dar cu toate astea, uite, eu, spre exemplu, încerc să mă aranjez, 
să mă întreţin, dar nu e ca atunci când eşti un om liber.” (S19, 41 de ani, fostă avocată) 

Felul în care simt, gândesc şi acţionează deţinuţii este în mod cert diferit de felul în 
care fac aceleaşi lucruri oamenii liberi (Dobrică, 2010, p. 24). Dacă înainte de privarea 
libertăţii, plimbarea împreună cu familia sau prietenii avea loc în diferite spaţii destinate 
recreerii şi distracţiei, acum, aceste întâlniri au loc sub privirile intimidante ale paznicilor, 
într-un interval de timp impus şi prin intermediul dispozitivelor de separare care nu oferă 
posibilitatea de a atinge pe cei care te vizitează. 

„Tot acest spaţiu închis, parcelat, supravegheat în toate privinţele, în care indivizilor 
li se atribuie un loc fix, în care cele mai mici mişcări sunt controlate, în care toate 
evenimentele sunt înregistrate, în care o activitate neîntreruptă de scriere leagă centrul şi 
periferia, în care puterea este exercitată monolitic, conform unei scheme ierarhice 
continue, în care fiecare individ e constant reperat, examinat şi distribuit între vii, bolnavi 
şi morţi – toate acestea constituie mediul penitenciar.” (Foucault, 2005, p. 251-252). 

Identitatea individului se şterge odată cu primirea noului său nume, acela de deţinut: 
„Aici nu contează cine ai fost, e totul legendă. Contează tupeul, atât…” (S1, 37 de ani, 
feminin). În acest spaţiu, nu este relevant cine ai fost, sau ce poziţie socială ai ocupat 
anterior. Contează doar ce vei fi, un om privat de drepturi, un om instituţionalizat: 
„Corpurile intră deci în rolurile instituţionale impuse. Modurile de comportare pretinse 
indivizilor în organizaţie trebuie să exprime poziţia socială care le este atribuită acestora. 
Uneori, corpurile nu sunt în concordanţă cu rolurile impuse, iar «ieşirea din rol» atrage 
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sancţiuni. Asumarea unor poziţii nu este benevolă. «Dacă m-ai vedea în viaţa privată»… 
«Eu sunt cu totul altfel afară», «Nu mi-aş fi imaginat vreodată că o să ajung aşa»…sunt 
afirmaţii pe care le rostesc deopotrivă cadrele şi arestaţii, ca formă de recuperare a unei 
demnităţi umilite” (Bruno, 2006, p. 38). 

Viaţa privată reprezintă pentru deţinut o poveste uitată în trecut. Acum aceasta se 
raportează la colectivitate, la mulţime. Aici totul este comun, lipsit de individualitate. 
Celula semnifică pe rând spaţiu al umilinţei, al resentimentelor, al convieţuirii.... „Fiecare 
se află la locul lui, bine închis într-o celulă de unde supraveghetorul îl vede din faţă. Este 
văzut, dar nu poate să vadă; obiect pentru o informaţie, dar nicio clipă subiect al unei 
comunicări.” (Foucault, 2005, p. 255). 

Asta înseamnă să fii închis între ziduri, să-ţi fie limitate activităţile cu care erai 
obişnuit, să-ţi fie ştearsă propria viaţă, propria personalitate, propriile intimităţi. Să devii 
din cineva, un necunoscut printre alte sute de necunoscuţi. Să ţi se programeze totul, 
absolut totul, de la vizite până la orele de plimbare, de igienă, de somn sau de masă... 

„Ordinea prescrie fiecăruia propriul lui loc, propriul corp, propria boală şi propria 
moarte, fiecăruia propriul bun, graţie unei puteri omniprezente şi omnisciente ce se 
subîmparte în mod regulat şi neîntrerupt până la determinarea finală a individului, a ceea 
ce îl caracterizează, a ceea ce-i aparţine, a ceea ce i se întâmplă.” (Foucault, 2005, p. 251-
252). 

„Corpuri inexpresive, uniforme, se deplasează dintr-un loc în altul în incita 
penitenciarului, într-un ritm impus parcă din afară, de o voinţă exterioară persoanelor 
aflate între ziduri. Mersul mărşăluit, cadenţat, şi-a pierdut în ultimii ani din valoare, iar 
demilitarizarea l-a trecut în deposesiune, deşi nu de puţine ori mai pot fi observate 
picioare răpăind pe asfaltul puşcăriei în tactul ţinut de un conducător de coloane: 
«Cadenţă, marş!». Rămăşiţele unei viziuni militarizate a instituţiei pot fi văzute în mersul 
cu trunchiul ţeapăn, dar cu picioarele târâte” (Bruno, 2006, p. 38). 

 
4. Pielea tatuată. Realitatea din spatele tatuajelor 
În ultimii ani, a avut loc o creştere dramatică a artei corporale atât la femei, cât şi la 

bărbaţi. Tatuajul reprezintă cea mai utilizată practică corporală, prin intermediul căreia 
pielea este colorată sau desenată cu ajutorul unor pigmenţi coloraţi (Swami şi Furnham, 
2007). Cunoscut în primul rând ca simbol al detenţiei, cu ajutorul căruia grupurile de 
criminali comunicau sau îşi ascundeau anumite semnificaţii, apoi ca un semn de 
apartenenţă în grupurile de rebeli, sau ca un semn al marginalizării sociale, tatuajul a 
dobândit pe parcurs diferite sensuri şi conotaţii  

Aşa cum am specificat mai sus, în lagărele comuniste, pentru pierderea identităţii, 
deţinuţilor li se amprentau un tatuaj cu numărul acestora, fiecare fiind strigat după 
numărul tatuajului, şi nu după numele real. Într-o altă perioadă din istorie, tatuajul era 
văzut ca un semn al subculturilor, al oamenilor de jos, un semn prin care aceştia erau 
excluşi din rândul intelectualilor. În prezent, tatuajul este privit ca o tehnică de înfru-
museţare corporală, un mod care te ajută să-ţi exteriorizezi mai bine propria personalitate, 
propriile trăiri şi, de ce nu, propria poveste. Astăzi nu este important doar să deţii un 
tatuaj, ci şi modul în care îl porţi. Trebuie să îl expui cu ajutorul unui corp modelat, unui 
corp suplu, dar în acelaşi timp cu forme atrăgătoare. Se spune că nu un tatuaj îţi distinge 
propria personalitate, ci felul în care ştii să îl porţi. 
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În literatura de specialitate s-a pus deseori întrebarea: care sunt motivaţiile ce stau la 
baza efectuării unui tatuaj? Multe studii au asociat acest tip de artă cu auto-exprimarea 
sau autenticitatea printre cei care apelau la tatuaj. După cum menţionează Crossley 
(2005), tatuajul reprezintă un mijloc de exprimare a personalităţii, a individualităţii şi a 
trăiri fiecărui individ în parte – în acest sens, cei care doresc să fie diferiţi sau care simt 
nevoia de individualitate, apelează la tatuaj, radicând astfel încrederea în sine.  

Din cercetările întreprinse de autori, alte motive pentru care indivizii sunt determinaţi 
să recurgă la tatuaj ar fi apartenenţa la un grup/sectă, o anumită percepţie asupra vieţii şi 
asupra design-ului artistic şi, de ce nu, expunerea anumitor credinţe interioare (Swami şi 
Furnham, 2007). 

Decizia de a-ţi face un tatuaj apare de multe ori după un proces mental de lungă 
durată. „Trebuie să regăseşti de fapt ce ai vrut tu să spui când ţi-ai făcut tatuajul respectiv, 
că tu cu tot corpul tău l-ai ales, nu l-ai ales numai cu inteligenţa”, afirmă un tânăr de 24 de 
ani, în studiul elaborat de Nicoleta Colopelnic şi Petruţa Teampău (2010, p. 259), asupra 
tinerilor care au trecut prin experienţa tatuări. 

Apariţia unui factor declanşator este un alt motiv care determină tot mai multe 
persoane să apeleze la tatuaje, cel mai important factor determinant îl constituie dorinţa 
de a fi în rând cu ceilalţi. „Vreau să fiu în rând cu oamenii din jurul meu şi cei mai 
apropiaţi de mine” afirma o tânără de 25 de ani (Colopelnic şi Teampău, 2010, p. 269). 

Atitudinile cu privire la tatuaje, indiferent de contextul social, nu sunt ferm negative, 
în reacţiile celorlalţi existând doar la început o mică rezervare, dar aceasta nu afectează în 
niciun fel relaţiile cu persoana tatuată. „A purta un tatuaj” înseamnă al purta în faţa 
celorlalţi, a-l expune, a-l reprezenta social, a-i atribui o semnificaţie, o valoare, înseamnă 
în primul rând că eşti responsabil de propriile alegeri. 

Lăsând deoparte aspectele teoretice legate de tatuaje, prin intermediul studiului 
efectuat în cele două penitenciare, am încercat să identific motivele pentru care deţinuţii 
au apelat la această formă de modelare corporală. Pornind de la asumpţia că deţinuţii care 
percep tatuajul ca o modalitate de exteriorizare a personalităţi, a sentimentelor sau a 
propriilor valori, vor fi motivaţi să apeleze la tatuarea corpului, indiferent de consecinţele 
acestui fapt, am ajuns la următoarele rezultate:  

Din totalitatea deţinuţilor intervievaţi, un procent de 44% deţin unul sau mai multe 
tatuaje pe corp. Întrebate ce anume le-a determinat să apeleze la acest lucru, 40,9% dintre 
deţinute au afirmat că motivul principal a fost exprimarea unor sentimente faţă de 
cineva/ceva. În schimb, motivul principal al deţinuţilor de sex masculin a fost mani-
festarea anumitor valori/credinţe interioare, 13,64% dintre ei bazându-se pe acest motiv şi 
numai 9,09% şi-au dorit prin tatuaj să îşi exprime anumite sentimente faţă de ceva/cineva. 
Motive precum dorinţa de a fi în pas cu moda sau dorinţa de integrare într-un anumit grup 
au fost şi ele exprimate de către deţinuţi, însă într-un număr mai mic. 

Întrebaţi dacă au apelat la tatuaje în perioada de libertate sau în perioada de detenţie, 
20% dintre deţinuţi au susţinut că au apelat la acestea în perioada de libertate, 14% au 
specificat că o parte din tatuaje le-au făcut în libertate iar o parte în penitenciar şi 8% au 
afirmat că totalitatea tatuajelor le-au făcut în penitenciar. Unii dintre deţinuţi mi-au relatat 
pe scurt şi modul în care se realizează un tatuaj, în penitenciar.  

Există un grad ridicat de inventivitate şi creativitate din partea deţinuţilor când vine 
vorba de lucrurile care le plac, dar deseori aceştia omit consecinţele grave ale invenţiei 
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lor. I-am întrebat în ce măsură se tem de transmiterea unor boli, din cauza nesiguranţei 
procedurilor şi nesterilizării instrumentelor şi mulţi privesc această problemă cu o mare 
indiferenţă. Este important doar să-şi facă tatuajul când doresc, cum îl doresc şi acolo 
unde îl doresc, atât. Au foarte mare încredere în deţinuţii pricepuţi în arta tatuajului şi nu 
se tem de anumite boli sau infecţii. „Ce poate să mi se mai întâmple? Am păţit multe la 
viaţa mea, acum mi-e indiferent. Mi-am dorit de mult timp tatuajul ăsta şi până să apară 
băiatu’ ăsta priceput aici, nu aveam curajul să îl fac de frică să nu îl greşească, pentru 
că e greu de realizat modelul.” (S3, 47 de ani, masculin) 

Mi-am propus să menţionez câteva aspecte legate de partea frumoasă a tatuajelor, 
acea parte încărcată de emoţii, de sentimente, şi anume: semnificaţia lor. Modul prin care 
deţinuţii percep tatuajul influenţează aspectul, forma, dar şi conţinutul lui. Un tatuaj nu 
este un simplu desen pe o piele albă sau colorată. Reprezintă ceva, spune ceva, are o 
semnificaţie profundă pentru cel care îl deţine. Din analiza răspunsurilor deţinuţilor, am 
ajuns la concluzia că unele tatuaje au ca scop o apropriere de Divinitate, o relaţie între om 
şi Creatorul lui. Probabil inexistenţa relaţiei cu Divinitatea înainte de a ajunge în acel loc 
şi încercările pe care viaţa le-a oferit, au determinat mulţi deţinuţi să apeleze la tatuaj 
pentru a se simţi mai aproape de Dumnezeu. „Am aici pe mâna stângă un tatuaj cu Maica 
Domnului şi pruncul Isus. Înainte de culcare mă rog la El să aibă grijă de familia mea. 
După ce mă rog, mă simt parcă mai bine, mai liniştit aşa.” (S2, 33 de ani, masculin) 

Există o diversitate de simboluri când vorbim despre tatuaje. În spatele unui tatuaj se 
ascunde deseori o adevărată poveste de dragoste. Unele tatuaje de pe corpurile deţinuţilor 
de sex masculin sunt reprezentate de o temă largă şi complexă: femeia. Mulţi dintre ei şi-au 
tatuat un simbol al relaţiei cu femeia pe care fie au iubit-o, dar aceasta le-a rănit 
sentimentele, fie cu femeia pe care o iubesc şi cu care au în prezent o relaţie stabilă. Iată 
câteva dintre relatările deţinuţilor de sex masculin cu privire la această temă: „Am tatuat 
şi un craniu de femeie, ce înseamnă pentru mine femeia pe care am iubit-o, dar care m-a 
trădat”. (S17, 28 de ani, masculin). 

„Trandafirul reprezintă fiica mea şi tribalul, relaţia încâlcită din care provine fiica 
mea. Mai am o femeie cu o aripă de înger şi una de liliac care reprezintă eterna femeie 
ce poate fi şi înger şi demon.” (S13, 43 de ani, masculin). 

„Mi-am tatuat o sirenă pe braţul drept, vezi ce frumoasă e? Ea reprezintă soţia mea, 
care are grijă de mine de când sunt aici. Ştiu că e femeie cuminte. E mâna mea dreaptă, 
cum se zice, d-aia am făcut-o pe braţul drept” (S1, 30 de ani, masculin). În mod evident 
aceşti oameni au fost marcaţi de sentimente interioare profunde, care i-au determinat să 
apeleze la tatuaje pentru a şi le exterioriza. 

În schimb, am observat că majoritatea deţinutelor cu care am interacţionat şi-au 
tatuat fie numele iubitului sau al concubinului cu care au în prezent o relaţie. Prin tatuarea 
numelui partenerului de sex opus, deţinutele vor să demonstreze iubirea necondiţionată pe 
care acestea le-o poartă, dar şi dorinţa de a avea aproape persoana iubită. „Am un tatuaj 
format din două inimi care se unesc la un moment dat şi pe o inimă e scrisă iniţiala mea, 
în ebraică, iar pe cealaltă, a iubitului meu. Am făcut asta pentru că ţin la el şi îl vreau 
aproape”. (S23, 25 de ani, feminin). 

De asemenea, mulţi dintre deţinuţii intervievaţi în studiu, mai ales cei de sex feminin, 
au tatuat numele copiilor lor, fie din dorinţa imensă de a-i avea aproape, fie din dorinţa de 
a-şi manifesta iubirea pentru ei: „Tatuajul de pe mâna dreaptă e numele fiului meu. Când 
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mă uit la el plâng uneori că, na, mi-e dor de copilul meu, mă gândesc ce-o face, cum s-o 
simţi, dacă are soacră-mea grijă de el…” (S11, 37 de ani, feminin). 

Alte semnificaţii relevante în studiu sunt cele legate de propria personalitate, prin 
diferite însemne ale deţinuţilor pe corp, fie tatuaje care manifestă iubirea pentru o 
anumită echipă de fotbal, tatuaje care semnifică zodia fiecăruia, tatuaje legate de viaţă, de 
anumite momente trăite etc. „Am un tatuaj care reprezintă echipa mea de suflet, Rapid, şi 
când voi ieşi de aici vreau să-mi fac unul cu etapele din viaţa mea, să încep cu perioada 
copilăriei; uite aici o să-mi fac un copilaş cu ghiozdanul în spate şi mai sus copilaşul, 
adică eu, dar mai mare şi tot aşa.” (S8, 21 de ani, masculin). 

 
Concluzii 
Tema de faţă pare să privească în profunzime efectele detenţiei asupra corpului şi 

sufletului uman. Convieţuirea într-un spaţiu închis, un spaţiu lipsit de vitalitate, lipsit de 
mişcare, un spaţiu limitat, parcelat, supravegheat de privirile dure ale paznicilor, face din 
corp, un obiect, un obiect care mai apoi devine rebut. Această dezumanizare, această 
deculturaţie ca efect al detenţiei, a putut fi constatată şi în cercetarea de faţă, lăsând mari 
semne de întrebare cu privire la adevăratul rol al penitenciarului: „Ce-am învăţat aici? 
Hmm, aici am învăţat să scuip, să-njur, am învăţat cum să bat, să ţip, să urlu ... aici am 
învăţat ce înseamnă durere şi nu mă refer la durerea provocată fizic, ci la aia interioară, 
aia care te macină mai rău decât o boală prin tot corpul!” (S19, 41 de ani, feminin, fostă 
avocată). 

Cu toate că trăiesc într-un astfel de spaţiu, majoritatea deţinuţilor tind să acorde o 
importanţă deosebită propriului corp şi imaginii sale. De obicei, această importanţă 
acordată îngrijirii corpului are la bază, fie un nivel de educaţie crescut, sau o vârstă mai 
fragedă, fie o condiţie financiară considerabilă, fie ocuparea unei poziţii sociale supe-
rioare, înainte de executarea pedepsei. Surprinzător este faptul că sexul, ca şi variabilă 
independentă, nu modifică în niciun fel rezultatele cu privire la îngrijirea corpului. Atât 
deţinuţii de sex masculin, cât şi cei de sex feminin acordă în aceeaşi măsură importanţă 
îngrijirii şi aspectului corpului. De asemenea, valoarea pe care fiecare deţinut o acordă 
propriului corp îl determină să recurgă – în mai mare sau mai mică măsură – la procedee 
alternative de îngrijire şi igienizare a propriului corp.  

Tatuajele şi semnificaţiile lor au rămas pentru mine teme pe care doresc să le abordez 
şi pe viitor. Semnificaţiile tatuajelor reprezintă un subiect fascinant ce ţine de imaginea 
corpului şi de ceea ce se ascunde în interiorul acelei imagini. Prin tatuaje, descoperim 
povestea fiecăruia, acea poveste nespusă, adâncă, uitată, încărcată de nuanţe sensibile ale 
sufletului uman. Din datele existente în cercetare, am ajuns la concluzia că deţinuţii care 
percep tatuajul ca un mod de exteriorizare a diferitelor sentimente sunt determinaţi să 
apeleze la tatuaje, devenind deseori dependenţi de tatuarea permanentă a corpului. „Îmi 
plac tatuajele, au o însemnătate deosebită pentru mine şi de când sunt în puşcărie mi-am 
făcut deja şapte. Şi mă bate gândul să-mi mai fac, pentru că mereu îmi vin tot felul de 
idei şi îmi vine aşa să scriu pe mine tot ce mă macină!” (S13, 43 de ani, masculin). 

Pierderea libertăţii şi a anumitor drepturi nu lasă urme doar în interiorul corpului 
uman, ci şi în exteriorul lui, iar ochii acestor oameni privaţi de libertate confirmă acest 
aspect. Pentru mine întreg studiul a reprezentat o provocare, o experienţă de viaţă care 
mi-a arătat cât de nepreţuită este libertatea propriului tău corp, indiferent de condiţiile şi 
mediul în care trăieşti. 
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Rezumat: 
Analiza criminalităţii de mediu pune în evidenţă amplificarea acţiunilor ilegale cu 

efect distructiv asupra mediului înconjurător (solul, subsolul, apele, aerul, flora şi fauna). 
Securitatea mediului înconjurător constituie astfel un concept de o mare complexitate, 
care trebuie abordat la scară planetară şi integrat în strategiile naţionale. În aceste condiţii, 
în România, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, reprezintă 
un document fundamental în care sunt fixate coordonatele tuturor acţiunilor ce se impun a 
fi desfăşurate spre atingerea obiectivelor naţionale de securitate. Punând în evidenţă 
aspecte importante privind acţiunile distructive asupra mediului, acest studiu îşi propune 
să prezinte succint, în viziunea autorului şi ceea ce ar trebui făcut în plan legislativ, 
instituţional şi acţional-procedural. 

 
Cuvinte-cheie: mediu înconjurător; criminalitate; evaziune legislativă; eco mafia 
 
 
Introducere 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019 [1] reprezintă un 

document fundamental în care sunt fixate coordonatele acţiunilor care se impun a fi 
desfăşurate spre atingerea obiectivelor naţionale de securitate. 

Unul dintre aceste obiective îl reprezintă securitatea mediului înconjurător, un 
concept de o mare complexitate, abordat la scară planetară şi integrat în strategiile 
naţionale. 

Astăzi, există o impresionantă documentaţie de specialitate, o veritabilă literatură din 
care se degajă o nouă viziune de anvergură globală, gândire şi acţiune strategică la nivel 
naţional şi local. 

 
1. Conceptul de amprentă ecologică 
O lucrare ştiinţifică remarcabilă publicată în anul 2013 de către doi experţi, membri 

ai Clubului de la Roma, Anders Wijkman şi Johan Rockstrom, sugestiv intitulată 
„Falimentarea Naturii” [2], dezvoltă conceptul de „amprentă ecologică” definită ca „dimen-
siunea ariei productive biologice de care are nevoie o anumită populaţie pentru a-şi acoperi 
nevoile de materii prime şi a-şi gospodări deşeurile. Populaţia lumii e în creştere. 
Economiile cresc şi ele. Singura problemă este că Pământul nu creşte” [3]. 

În prefaţa acestei lucrări, Călin Georgescu consemnează faptul că „România dispune 
încă de un capital natural extrem de valoros, neevidenţiat cum se cuvine în conturile 
naţionale, dar care oferă şansa dezvoltării sustenabile a ţării chiar şi în condiţiile unei 
crize mondiale prelungite. O ţară întreagă rămâne ţintuită în loc de zeci de ani, fără 
obiective precise pe termen lung” [4].  
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2. Criminalitatea mediului înconjurător din România 
Este un lucru consacrat, acela că, o strategie vizând orice domeniu – politic, 

economic, social – nu poate fi elaborată decât plecând de la realităţile existente, studiate 
şi radiografiate în manieră ştiinţifică, fără cosmetizări de natură a deforma stările de 
lucruri. 

Cu foarte rare excepţii, studiile şi cercetările efectuate evită să pună în evidenţă 
impactul devastator al fenomenului de criminalitate asupra întregii societăţi, fie că este 
vorba de economie, finanţe, sistemul bancar, mediul înconjurător, familie, educaţie, 
sănătate etc. 

Cel mai adesea se utilizează termeni precum: lăcomie, în loc de furt şi delapidare; 
erori majore comise din incompetenţă, în loc de complicitate la jaful organizat; folosirea 
nechibzuită a resurselor şi banului public, în loc de abuz în serviciu şi corupţie etc. 

Analiza criminalităţii de mediu pune în evidenţă amplificarea acţiunilor ilegale cu 
efect distructiv asupra mediului înconjurător, un veritabil banditism orientat spre cele mai 
importante componente ale capitalului natural al ţării: solul, subsolul, apele, aerul, flora şi 
fauna. 

Acţiunea distructivă asupra naturii a înregistrat o magnitudine dificil de măsurat, 
doar prin statisticile poliţiei sau celorlalte instituţii de aplicare a legii. 

Adevărata dimensiune a răului produs este dată de imaginile cutremurătoare care 
arată: 

a) distrugerea sistemelor de irigaţii cu efecte nocive asupra agriculturii; 
b) tăierile ilegale de păduri şi valorificarea materialului lemnos în formă 

neprelucrată; 
c) braconajul vânătoresc şi piscicol practicat la vedere; 
d) retrocedarea ilegală a unor mari suprafeţe de păduri şi concesionarea abuzivă a 

zonelor de pescuit şi a fondurilor cinegetice; 
e) exploatarea sălbatecă a rezervaţiilor naturale; 
f) poluarea solului, a apelor şi aerului ca urmare a nesocotirii regulilor de exploatare 

a zăcămintelor şi de valorificare a deşeurilor; 
g) delapidarea unor uriaşe fonduri destinate amenajării teritoriului, prevenirii 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor, precum şi revitalizării sistemelor de irigaţii. 
Toate acestea au generat şi amplificat o gravă criză a gestionării mediului încon-

jurător. 
 
3. Cauze ale criminalităţii mediului înconjurător 
Dacă ar fi să descifrăm cauzele care au generat această stare de fapt, în domeniul 

mediului înconjurător din România, trebuie să fixăm în primul rând următoarele aspecte: 
- după anul 1989 a început şi s-a adâncit criza dreptului, materializată în adoptarea 

unor acte normative ce au favorizat şi încurajat acţiunile distructive asupra capitalului 
natural. S-a produs în fapt o veritabilă evaziune legislativă constând în adoptarea de acte 
normative subsecvente legilor organice şi legilor ordinare (hotărâri de guvern, ordine 
ministeriale, metodologii de aplicare etc.) contrare interesului naţional. Pe acest fond s-au 
retrocedat ori concesionat ilegal suprafeţe uriaşe de păduri, terenuri agricole şi luciu de 
apă, în beneficiul unor grupuri organizate de infractori. Ne aflăm, încă, în plină criză a 
dreptului, aspect ilustrat de recenta confruntare de interese în privinţa conţinutului noului 
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Cod silvic, referitoare la exploatarea fondului forestier aflat în proprietate privată ori 
publică; 

- slăbirea eficienţei instituţiilor de aplicare a legii, dublată de amplificarea corupţiei 
în materia retrocedărilor de terenuri, exploatării resurselor minerale, concesionărilor şi 
privatizărilor; 

- s-a produs şi consolidat fuziunea între crima organizată şi lumea politică, în 
cvasitotalitatea cazurilor penale fiind probată complicitatea unor persoane aflate în funcţii 
politice; 

- în procesul de organizare şi conducere a economiei naţionale a fost ignorat un lucru 
fundamental, acela al rolului esenţial pe care îl joacă mediul înconjurător (capitalul 
natural) în funcţionarea economiei. Exploatarea ilegală a acestui capital natural, exploa-
tarea excesivă a unor categorii de resurse naturale (apă, păduri, peşte, vânat, minereu de 
cupru, aur etc.) generează o puternică şi ireversibilă decapitalizare a economiei. Pe acest 
fond prosperă economia subterană şi contrabanda (exportul ilegal) de materii prime 
protejate de lege, inclusiv specii rare de floră şi faună; 

- în procesul de elaborare a dreptului, de racordare a acestuia la cadrul general al 
dreptului european şi al dreptului internaţional, a fost ignorat, cu bună ştiinţă, rolul 
cadrului natural geografic ca factor esenţial de configurare şi evoluţie a sistemului nostru 
de drept. 

De asemenea, trebuie să menţionăm că a fost promovată şi întreţinută concepţia 
potrivit căreia sistemul de drept trebuie să răspundă nevoilor generaţiei de acum, fără a se 
construi o filozofie pragmatică ce vizează şi generaţiile viitoare. 

În acest context trebuie amintite încercările de reglementare a exploatării gazelor de 
şist şi a proiectului Roşia Montană, precum şi măsurile de închidere a unor exploatări 
miniere. 

Un alt aspect deosebit de important, dezvăluit de câteva anchete interne şi inter-
naţionale, se referă la ECO MAFIA sau mafia gunoaielor (a deşeurilor de tip industrial 
sau menajer). Lideri ai acestui domeniu sunt italienii, care au drept deviză: „noi scoatem 
aur din gunoaie”. Este vorba de una dintre cele mai profitabile industrii: aceea a reciclării 
deşeurilor sau, mai simplu spus, a distrugerii acestora. Se spune că cea mai înfloritoare 
producţie este aceea a deşeurilor industriale şi menajere. 

Un simplu calcul ne arată că, cel puţin de două ori pe an, sute de milioane de 
calculatoare şi derivate ale acestora sunt scoase din funcţiune, înlocuite fiind cu aparate 
de ultimă generaţie. Care este destinaţia acestor deşeuri? Fundul mărilor şi al oceanelor, 
gropi uriaşe săpate pe pământul ţărilor sărace, operaţiunile de preluare şi transport fiind 
executate de grupurile ECO MAFIEI. 

 
Concluzii sau Ce este de făcut? 
În primul rând, elaborarea unei Strategii de Securitate a Mediului reprezintă o 

urgenţă maximă, în cadrul căreia prevenirea şi combaterea criminalităţii trebuie să fie un 
obiectiv clar definit, în cuprinsul căruia să fie precizate cu claritate riscurile, ameninţările 
şi vulnerabilităţile specifice. 

În plan legislativ, se impune elaborarea unui Cod Penal al Mediului, în cuprinsul 
căruia să fie definite şi sancţionate infracţiunile specifice domeniului. 
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În plan instituţional, se impune constituirea unei singure structuri – la nivel naţional 
şi structuri judeţene – cu atribuţiuni de asigurare a stării de legalitate în acest domeniu. În 
prezent, atribuţiile sunt disipate: în poliţia naţională, poliţia locală, Garda de Mediu, 
Inspectorate Silvice etc. 

În plan acţional-procedural, se impune implementarea legislaţiei europene şi interna-
ţionale, precum şi cele mai bune practici ale structurilor specializate din ţările europene. 
Acest obiectiv presupune: 

- remodelarea legislaţiei, plecând de la apărarea intereselor naţionale, aşa cum 
procedează toate statele democratice. Trebuie subliniat faptul că un capital natural 
excepţional, cum este acesta al României, reprezintă o atracţie deosebită pentru 
corporaţiile multinaţionale. Acestea nu urmăresc decât profitul financiar pe termen scurt 
realizat prin exploatarea ilegală a pădurilor, a zăcămintelor subsolului, a fondului piscicol 
şi cinegetic. Presiunile şi influenţa acestora asupra factorilor de decizie politică sunt 
evidente: ele vor să obţină norma juridică cea mai favorabilă intereselor lor. 

- reforma instituţiilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii de mediu 
necesită profesionalizarea şi specializarea strictă a acestora, situaţie care garantează 
succesul în protecţia efectivă a capitalului natural. 

- recunoaşterea faptului că în mediul natural înconjurător, sofisticat şi articulat, 
acţionează protagonişti cu o puternică forţă financiară şi influenţă politică în detrimentul 
intereselor naţionale. 

 
Referinţe: 
[1] A se vedea: Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, 

pe: 
http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20de%20Aparare%20a%20Tarii
.pdf 

[2] A. Wijkman, J. Rockstrom, Falimentarea naturii, Editura Compania, Bucureşti, 
2013; 

[3] A. Wijkman, J. Rockstrom, op. cit., p. 73; 
[4] A. Wijkman, J. Rockstrom, op. cit., pp. 10-11. 
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Rezumat: 
În cadrul lucrării am examinat unele aspecte generale care privesc prevenirea 

infracţiunilor prin intermediul dreptului penal, cu trimitere directă la două noi instituţii, 
respectiv renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei. De asemenea, 
am avut în vedere şi formularea unor evaluări care privesc modul de reglementare a 
concursului de infracţiuni în noua lege, cu o examinare succintă, comparativă cu 
dispoziţiile cuprinse în legea anterioară. Lucrarea continuă alte asemenea activităţi de 
cercetare în acest domeniu, care s-au concretizat prin publicarea unor studii şi articole în 
unele reviste de specialitate sau în volumele unor conferinţe internaţionale. Rezultatele 
cercetării constau în evidenţierea aspectului preventiv al instituţiilor examinate, evaluarea 
comparativă a concursului de infracţiuni în raport cu legea anterioară, precum şi în 
propunerile de lege ferenda. Cercetarea poate fi utilă mediului universitar, practicienilor 
în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, precum şi legiuitorului, în ceea ce 
priveşte opiniile critice şi propunerile formulate. Contribuţia esenţială a lucrării constă în 
evidenţierea aspectului preventiv al renunţării la aplicarea pedepsei şi a amânării aplicării 
pedepsei, examenul comparativ al concursului de infracţiuni din cele două legi, precum şi 
în propunerile de lege ferenda formulate. 

 
Cuvinte-cheie: renunţarea la aplicare pedepsei; amânarea aplicării pedepsei; 

concursul de infracţiuni 
 
1. Consideraţii introductive 
Criminalitatea a cunoscut în ultimii ani o creştere fără precedent atât în România, cât 

şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene. 
Pe acest fond, fiecare stat a adoptat politici penale adecvate menite să conducă la 

eficientizarea luptei împotriva criminalităţii şi, în special, a celei organizate, cu implicaţii 
directe în prevenirea tuturor formelor de criminalitate. 

În sens restrâns, prin conceptul de prevenire a criminalităţii se înţelege luarea celor 
mai eficiente măsuri menite să conducă la împiedicarea comiterii unor infracţiuni. 

În concret, prevenirea şi combaterea criminalităţii se pot realiza prin activităţi 
complexe care vizează în principal prevenirea pre-delictuală şi prevenirea post-
delictuală. 

Prevenirea pre-delictuală reprezintă un proces complex, care implică un ansamblu 
de măsuri concrete care se iau în temeiul legii, de către diferite instituţii ale statului sau 
altele neguvernamentale, scopul acestora fiind acela de a elimina riscurile comiterii unor 
infracţiuni, prin identificarea şi înlăturarea unor surse socio-umane care pot determina sau 
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favoriza comiterea unor fapte anti-sociale. Scopul final al acestui complex de măsuri este 
acela de a se realiza o educare permanentă a tuturor membrilor societăţii, în spiritul 
respectării ordinii de drept şi, implicit, a legii penale. 

Prevenirea post-delictuală se realizează printr-o serie de măsuri care vizează în 
general resocializarea celor ce au suferit o condamnare ca urmare a comiterii unei 
infracţiuni. 

Combaterea criminalităţii se realizează printr-un complex de măsuri juridico-penale, 
ce sunt luate de către organele de stat specializate în domeniu, în scopul identificării şi 
tragerii la răspundere penală a persoanelor fizice sau juridice care au comis infracţiuni. 

În concluzie, se poate aprecia că lupta împotriva criminalităţii de toate genurile se 
realizează prin două modalităţi concrete, respectiv, prevenirea – care în esenţa sa 
înseamnă împiedicarea comiterii unor infracţiuni – şi represiunea – care constă în 
pedepsirea celor care comit infracţiuni. 

Nu insistăm asupra clasificărilor realizate de specialiştii criminologi în domeniu în 
ceea ce priveşte conceptul de prevenire, deoarece aceasta presupune o analiză profundă 
cu trimitere la atribuţiile concrete ale unor instituţii statale sau neguvernamentale. 

Pe fondul creşterii criminalităţii organizate, practic, putem aprecia că la momentul 
actual asistăm la o internaţionalizare a crimei, cu efecte deosebit de nocive în ceea ce 
priveşte evoluţia societăţii în ansamblul său. 

Sesizând acest pericol, statele europene şi majoritatea statelor lumii au adoptat un 
complex de măsuri structurate pe trei direcţii principale. 

Prima direcţie a vizat perfecţionarea sistemului legislativ intern chemat să asigure o 
protecţie legislativă concretă a celor mai importante valori sociale ale comunităţii, cu 
accent pe noile forme de manifestare a criminalităţii. 

În ceea ce priveşte România, amintim aici de intrarea în vigoare a noilor coduri 
(penal şi de procedură penală). 

Pe fondul creşterii criminalităţii transnaţionale, statele europene au insistat şi insistă 
în direcţia intensificării şi perfecţionării cooperării judiciare internaţionale, în special în 
spaţiul Uniunii Europene, prin adoptarea unor instrumente juridice internaţionale 
corespunzătoare. 

La nivelul Uniunii Europene au fost adoptate numeroase instrumente juridice menite 
să asigure o cooperare judiciară între statele membre la un nivel acceptabil, printre care 
menţionăm Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între statele membre [1], Decizia-cadru 2009/315/JAI a 
Consiliului privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din 
cazierele judiciare între statele membre [2], Directiva 2011/36/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi 
protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 
Consiliului [3] etc. 

Pe plan intern, în vederea realizării acestui deziderat, România a adoptat Legea 
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată [4].  

A treia direcţie a vizat perfecţionarea şi profesionalizarea unor structuri cu atribuţii 
concrete de prevenire şi constatare a unor infracţiuni de acest gen, atât la nivel naţional, 
cât şi european. 
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În ceea ce priveşte România, amintim aici de înfiinţarea unor structuri speciale în 
cadrul Parchetului General (DIICOT şi DNA), de specializarea unor structuri din cadrul 
MAI sau a Poliţiei Române (BCCO, Direcţia de Investigaţii Financiare, Direcţia Generală 
Anticorupţie etc.). 

La nivelul Uniunii Europene avem în vedere Reţeaua Judiciară Europeană, Eurojust 
şi Europol, instituţii cu atribuţii concrete în prevenirea şi combaterea criminalităţii la 
nivelul Uniunii Europene. 

Amintim aici şi înfiinţarea Agenţiei Internaţionale pentru Prevenirea Criminalităţii şi 
Politici de Securitate, care are ca scop, promovarea şi sprijinirea, pe multiple planuri, a 
oricăror iniţiative, acţiuni şi demersuri concrete în vederea stimulării şi intensificării 
activităţilor de prevenire a criminalităţii, îndeosebi a celei cu caracter organizat, şi de 
asigurare a unui climat de siguranţă comunitară. 

Importanţa activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii de toate genurile este 
evidenţiată în România şi prin ridicarea acestei activităţi complexe la nivel de principiul 
fundamental al dreptului penal român. 

Reţinut de majoritatea specialiştilor din doctrina română ca fiind un principiu 
fundamental, prevenirea faptelor prevăzute de legea penală presupune faptul că întreaga 
reglementare juridico-penală trebuie să asigure prevenirea săvârşirii faptelor pericu-
loase, atât prin conformare, cât şi prin constrângere faţă de cei care săvârşesc astfel de 
fapte [5].  

Acelaşi autor, referindu-se la acest principiu, susţine argumentat că legea penală, 
prin conţinutul său şi sancţiunile prevăzute, asigură aşa-numita prevenţie generală, iar 
în măsura în care sunt pronunţate pedepse în cauze penale concrete, se realizează 
prevenţia specială faţă de cel condamnat, dar şi faţă de alte persoane predispuse la 
comiterea de infracţiuni. Prevenirea infracţiunilor se realizează, prin urmare, atât prin 
sensibilizarea tuturor persoanelor asupra severităţii legii, ceea ce presupune măsuri 
speciale de publicitate la data promulgării acesteia şi o susţinută propagandă juridică 
ulterioară, cât şi prin pedepsirea corespunzătoare a celor care au nesocotit obligaţia de 
a respecta prevederile imperative ale legii penale [5].  

Într-o concluzie generală, apreciem că activitatea complexă de prevenire şi 
combatere a criminalităţii (în special a celei organizate) la nivel naţional şi european, 
devine pe măsura trecerii timpului un deziderat major care se circumscrie intereselor 
generale ale societăţii. 

 
2. Instituţii introduse prin adoptarea noii legislaţii penale  
Necesitatea adoptării unui nou Cod penal care să înlocuiască Codul penal din 1969, a 

apărut în decembrie 1989, odată cu schimbarea regimului politic din România. 
Fără îndoială că abrogarea Codului penal vechi şi adoptarea unui alt Cod penal a 

reprezentat o problemă majoră, mai ales în condiţiile în care pe fondul schimbării 
regimului politic a fost concepută o nouă politică penală. 

Pe acest fond, după anul 1989, în Codul penal din 1969 s-au operat numeroase 
modificări care putem spune că au prefaţat adoptarea unui nou Cod penal. 

Astfel, aşa cum se apreciază şi în Expunerea de motive, regimul sancţionator 
reglementat de Codul penal din 1969, supus unor frecvente intervenţii legislative asupra 
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diferitelor instituţii, a condus la aplicarea şi interpretarea neunitară, lipsită de coerenţă, a 
legii penale, cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie [6]. 

De asemenea, elaborarea unui nou Cod penal este cerută şi de necesitatea reaşezării 
în limite normale a tratamentului sancţionator [6]. 

Această constatare este cât se poate de corectă, deoarece din practica judiciară din 
ultimii ani (după anul 1989), s-a constatat că soluţia eficientă pentru prevenirea 
criminalităţii nu este reprezentată de mărirea exagerată a limitelor minime şi maxime în 
cazul unor infracţiuni, aşa cum s-a crezut şi acţionat în această perioadă. 

Cel mai semnificativ exemplu din acest punct de vedere este reprezentat de 
infracţiunea de furt şi respectiv furt calificat, unde limitele maxime de pedeapsă au fost 
majorate la 12 ani închisoare în cazul furtului în modalitatea tip şi 15, 18 şi 20 de ani 
închisoare în cazul unor modalităţi agravate.  

Această majorare a limitelor maxime de pedeapsă în cazul acestor infracţiuni nu a 
condus la reducerea criminalităţii în acest domeniu. Pe de altă parte, trebuie luat în calcul 
şi modul în care instanţele de judecată din România au individualizat pedepsele, în sensul 
că nu s-a apreciat necesar ca limitele acestora să se apropie de limitele maxime, ci de 
limitele minime. 

Statistic, s-a constatat că, în perioada 2004-2006, circa 80% dintre pedepsele aflate în 
curs de executare prin privare de libertate pentru furt şi furt calificat erau de cel mult 5 ani 
închisoare, ceea ce indică faptul că instanţele de judecată nu au simţit nevoia să aplice 
sancţiuni spre limita superioară maximă prevăzută de lege [6]. 

Pe de altă parte, intervalul foarte mare între limitele minime şi maxime în cazul unor 
infracţiuni (cum este cazul furtului în modalitatea tip sau agravată – închisoare de la 1 la 
12 ani, de la 3 la 15 ani, de la 4 la 18 ani sau de la 10 la 20 de ani), a condus în practică la 
soluţii mult diferite în ceea ce priveşte pedepsele concret aplicate pentru fapte 
asemănătoare ori la pedepse mari pentru infracţiuni cu o periculozitate scăzută, fapt care 
nu asigură caracterul previzibil al actului de justiţie. Soluţia de dorit nu este deci o 
majorare dusă la absurd a limitelor de pedeapsă, care nu face altceva decât să nesoco-
tească ierarhia valorilor sociale într-o societate democratică (de exemplu, furtul unui 
autoturism ce valorează mai mult de 200.000 lei era sancţionat de legea veche cu o limită 
maximă de 20 de ani închisoare, sancţiunea fiind identică cu cea prevăzută în cazul 
infracţiunii de omor în modalitatea-tip) [6].  

Astfel, s-a evidenţiat faptul că într-un stat de drept, întinderea şi intensitatea repre-
siunii penale trebuie să rămână în limite determinate, în primul rând, prin raportare la 
importanţa valorii sociale lezate pentru cei care înfrâng pentru prima oară legea penală, 
urmând să crească progresiv pentru cei care comit mai multe infracţiuni înainte de a fi 
definitiv condamnaţi şi cu atât mai mult pentru cei aflaţi în stare de recidivă [6]. 

Printre cele mai importante modificări operate prin intrarea în vigoare a noului Cod 
penal, semnalăm instituţiile renunţării la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării 
pedepsei, pe care le vom examina succint, în contextul eficienţei acestora în planul 
prevenirii criminalităţii. 

 
1. Renunţarea la aplicarea pedepsei 
Instituţia renunţării la aplicarea pedepsei nu are corespondent în Codul penal din 

1969, fiind prevăzută în Codul penal în vigoare în cuprinsul art. 80-83. 
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În doctrina recentă s-a subliniat că renunţarea la aplicarea pedepsei este una dintre 
măsurile de individualizare a pedepselor şi constă în dreptul recunoscut instanţei de 
judecată de a renunţa definitiv la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru o persoană 
găsită vinovată de săvârşirea unei infracţiuni, pentru resocializarea căreia, ţinând seama 
de gravitatea infracţiunii, de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta 
anterior şi ulterior comiterii faptei, este suficientă aplicarea unui avertisment, deoarece 
stabilirea, aplicarea sau executarea unei pedepse este considerată inoportună din cauza 
consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei sale [7]. 

Într-o altă opinie se consideră că renunţarea la aplicarea pedepsei este o cauză care 
înlătură caracterul penal al faptei [8].  

Un alt autor [9] susţine că, sub aspect material, renunţarea la aplicarea pedepsei poate 
fi privită ca o modalitate de individualizare a aplicării pedepsei (alături de amânarea 
aplicării pedepsei), în timp ce sub aspect procesual (formal), aceasta reprezintă una dintre 
soluţiile prin care este rezolvat raportul juridic penal de conflict născut prin săvârşirea 
unei infracţiuni (sau una dintre modalităţile de stingere a acţiunii penale). 

Alt autor, susţine că renunţarea la aplicarea pedepsei conţine unele date şi elemente 
asemănătoare unei alte cauze legale de nepedepsire, de exemplu, desistarea şi împiedi-
carea producerii rezultatului, reglementări prevăzute în art. 34 C. pen.  

Într-o ultimă opinie pe care o prezentăm se susţine că renunţarea la aplicarea 
pedepsei nu este o modalitate de individualizare a pedepsei, ci o modalitate de înlocuire a 
răspunderii penale cu o răspundere administrativă [10]. 

Observăm că, în doctrina recentă, această instituţie de drept penal a determinat 
apariţia unor opinii diferite, unii autori considerând că aceasta este o modalitate de 
individualizare a pedepselor, alţii că reprezintă o cauză care înlătură caracterul penal al 
faptei, iar alţii o consideră ca fiind o modalitate de înlocuire a răspunderii penale cu o 
răspundere administrativă.  

În ceea ce ne priveşte considerăm că renunţarea la aplicarea pedepsei reprezintă o 
modalitate specială de individualizare a sancţiunii de drept penal, cu un pronunţat caracter 
preventiv. 

Fără îndoială că acest mijloc de individualizare a sancţiunii de drept penal care cade 
în competenţa exclusivă a instanţei de judecată, poate fi incident numai în condiţiile în 
care sunt îndeplinite, cumulativ, criteriile speciale prevăzute în dispoziţiile art. 80 alin. (1) 
C. pen. şi nu se constată existenţa vreunei condiţii din cele prevăzute în dispoziţiile art. 80 
alin. (2) C. pen.  

Fără a proceda la examinarea criteriilor prevăzute de lege, considerăm că se impune 
accentuarea caracterului preventiv al acestei instituţii, în ceea ce priveşte resocializarea 
infractorului care a înfrânt pentru prima dată legea penală. 

Astfel, pentru a lua decizia de renunţare la aplicarea pedepsei, pe lângă îndeplinirea 
cumulativă a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) C. pen. şi constatarea inexistenţei vreuneia 
dintre situaţiile prevăzute în acelaşi articol, în alin. (2), instanţa de judecată trebuie să 
constate că, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii 
infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea 
consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea unei 
pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei 
acestuia [art. 80 alin. (1) lit. b) C. pen.]. 
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După cum se observă, instanţa de judecată trebuie să analizeze mai întâi persoana 
infractorului, conduita acestuia anterior şi ulterior comiterii faptei (care vizează inclusiv 
eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii), de posibi-
lităţile sale de îndreptare, toate acestea urmând a fi raportate la aprecierea instanţei, din 
care să rezulte că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care 
le-ar avea asupra persoanei în cauză.  

Interpretarea dispoziţiilor menţionate mai sus ne permite formularea opiniei potrivit 
căreia această instituţie de drept penal are un pronunţat caracter preventiv, care în esenţa 
sa urmăreşte resocializarea persoanei care a comis pentru prima dată o infracţiune cu o 
gravitate redusă (al cărui maxim special este de cel mult 5 ani). 

Acest caracter preventiv rezultă şi din măsura care se dispune de către instanţă, care 
constă în aplicarea unui avertisment. 

Potrivit dispoziţiilor legii [art. 81 alin. (2)], avertismentul constă în prezentarea 
motivelor care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului 
asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite 
infracţiuni. 

În ceea ce priveşte consecinţele, precizăm că persoana faţă de care s-a dispus această 
măsură nu va fi supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge 
din infracţiunea comisă. 

Pe de altă parte, subliniem faptul că renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce 
efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în 
hotărâre. 

Anularea renunţării la aplicarea pedepsei va fi incidentă numai în cazul în care în 
termen de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus renunţarea la 
aplicarea pedepsei, se descoperă că persoana faţă de care s-a luat această măsură, 
săvârşise anterior rămânerii definitive a hotărârii, o altă infracţiune, pentru care i s-a 
stabilit o pedeapsă chiar după expirarea acestui termen. În această situaţie renunţarea la 
aplicarea pedepsei se anulează şi se stabileşte pedeapsa pentru infracţiunea care a atras 
iniţial renunţarea la aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, după caz, dispoziţiile privitoare 
la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. 

Într-o concluzie generală, apreciem că instanţa de judecată, chiar dacă constată 
îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege, nu este obligată să dispună 
această măsură, determinantă fiind în ultimă instanţă, convingerea judecătorului că 
aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra 
persoanei în cauză; această constatare este de natură a evidenţia caracterul eminamente 
preventiv al acestei măsuri. 

 
2. Amânarea aplicării pedepsei 
A doua instituţie pe care o considerăm ca având un pronunţat caracter preventiv este 

amânarea aplicării pedepsei, prevăzută în dispoziţiile art. 83-90 C. pen., instituţie care nu 
are corespondent în Codul penal din 1969. 

Amânarea aplicării pedepsei reprezintă o măsură de individualizare a sancţiunii de 
drept penal care constă în posibilitatea instanţei de judecată de a stabili o pedeapsă cu 
amenda sau o pedeapsă cu închisoarea de cel mult 2 ani, împotriva persoanei găsite 
vinovate pentru comiterea uneia sau a mai multor infracţiuni, şi de a dispune amânarea 
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aplicării pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de con-
damnare. 

Pentru a dispune această măsură instanţa de judecată trebuie să constate îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor menţionate expres în dispoziţiile art. 83 alin. (1) C. pen., precum 
şi inexistenţa vreunei condiţii negative prevăzute în art. 83 alin. (2) C. pen. 

Fără a insista în examinarea condiţiilor cumulative prevăzute de lege, dorim să evi-
denţiem doar prima dintre acestea, care constă în necesitatea ca instanţa să stabilească o 
pedeapsă cu amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani. 

În mod practic, instanţa va parcurge obligatoriu două etape; în prima etapă va stabili 
pedeapsa ce urmează a fi aplicată persoanei în cauză, după care, dacă această pedeapsă se 
încadrează în limitele menţionate (amendă sau închisoarea de cel mult doi ani), instanţa 
va examina incidenţa dispoziţiilor art. 83 C. pen. 

Evidenţiem faptul că şi în acest caz, într-un mod asemănător celui precedent, instanţa 
de judecată nu este obligată să aplice această măsură chiar dacă toate condiţiile sunt 
îndeplinite, important fiind ca judecătorul să aprecieze că aplicarea imediată a unei 
pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei persoanei în cauză 
pentru o perioadă determinată. 

Prin hotărârea adoptată, instanţa de judecată impune persoanei în cauză respectarea 
măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute de lege, pentru o perioadă de 2 ani 
de la rămânerea definitivă a acesteia. 

În condiţiile în care persoana în cauză, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de 
supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori comite o nouă infracţiune cu intenţie 
sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, instanţa va revoca 
amânarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei în concurs cu noua infracţiunea 
comisă. 

De asemenea, în condiţiile prevăzute de lege, instanţa poate dispune anularea amânării 
aplicării pedepsei, urmând a se aplica, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de 
infracţiuni, recidivă sau pluralitatea intermediară. 

În ceea ce priveşte efectele acestei măsuri, precizăm că, potrivit dispoziţiilor art. 90 
alin. (1) C. pen., persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se 
mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar 
putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune până 
la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a 
descoperit o cauză de anulare. 

În concluzie, apreciem că cele două noi instituţii introduse în legea penală română, 
prin adoptarea noului Cod penal, au un pronunţat caracter preventiv, reprezentând 
modalităţi de asigurare a unei prevenţii post-delictuale speciale. 

 
3. Concursul de infracţiuni în legea penală română 
Reglementarea concursului de infracţiuni în noua lege penală română diferă în raport 

cu vechea reglementare, în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a pedepsei principale, în 
cazul în care se stabilesc numai pedepse cu închisoarea. 

Astfel, potrivit Codului penal din 1969, când s-au stabilit numai pedepse cu 
închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei 
special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 5 
ani [art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969]. 
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În noua lege, când se stabilesc mai multe pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa 
cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse 
stabilite [art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen.]. 

Realizând un examen comparativ al celor două texte, constatăm că, potrivit legii 
vechi, când instanţa stabileşte numai pedepse cu închisoare, va aplica pedeapsa cea mai 
grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când se constată că acest maxim 
nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 5 ani; în acelaşi timp, potrivit 
legii noi, într-o asemenea situaţie, instanţa va aplica pedeapsa cea mai grea, la care va 
adăuga obligatoriu un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse.  

Observăm că în timp ce aplicarea sporului de pedeapsă potrivit legii vechi rămânea la 
aprecierea instanţei, în legea nouă, instanţa în cadrul procesului de individualizare a 
pedepsei este obligată să aplice sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; 
fără îndoială că, potrivit ambelor legi, instanţa are posibilitatea de a individualiza 
sancţiunea de drept penal pentru fiecare infracţiune reţinută în cadrul concursului. 

Practica judiciară adoptată de instanţele de judecată, în aplicarea legii vechi, a 
evidenţiat o tendinţă de neaplicare a sporului prevăzut de lege, sau de aplicare a unui spor 
redus (de cele mai multe ori de 6 luni sau un an). 

Pornind de la această constatare, observăm că prin noua lege, concursul de infracţiuni 
este sancţionat mai aspru. Tocmai de aceea, în aplicarea legii penale mai favorabile, de 
fiecare dată, se va aplica legea veche. 

Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni din noua lege, evidenţiază 
destul de clar noua politică penală, prin care legiuitorul, insistă în aplicarea unor sancţiuni 
mai aspre persoanelor care au comis mai multe infracţiuni. 

 
Concluzii şi propuneri de lege ferenda 
Într-o concluzie generală, apreciem că noua politică penală instituită prin intrarea în 

vigoare a Codului penal, privită sub aspectul prevenţiei vizează câteva aspecte de esenţă 
respectiv: 

- acordarea unui regim de clemenţă persoanelor fizice şi juridice care au încălcat 
pentru prima dată legea, prin comiterea unor infracţiuni care prezintă o gravitate redusă, 
prin adoptarea unei decizii de renunţare la aplicarea pedepsei; 

- posibilitatea resocializării persoanei care a comis o infracţiune pentru care legea 
prevede o limită maximă a pedepsei mai mică de 7 ani, prin luarea deciziei de amânare a 
aplicării pedepsei; 

- sancţionarea mai aspră a persoanelor fizice şi juridice care au comis mai multe 
infracţiuni sau se află în stare de recidivă; 

- reducerea limitelor maxime de pedeapsă în cazul anumitor infracţiuni, prin 
raportare directă la importanţa valorii sociale lezate; 

- reducerea intervalului exagerat dintre limitele minime şi maxime de pedeapsă, în 
cazul anumitor infracţiuni. 

Apreciem şi noi că aceste dispoziţii pot fi de natură să conducă la asigurarea 
prevenţiei generale la un nivel ridicat, oricum, superior celui oferit de dispoziţiile Codului 
penal din 1969. 

În ceea ce priveşte instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, apreciem că aceasta 
prezintă o reglementare incompletă, cel puţin sub două aspecte, respectiv:  
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- condiţionarea aplicării acestei măsuri de necesitatea recunoaşterii învinuirii de către 
inculpat; inexistenţa acestei obligaţii ce ar putea să revină inculpatului, diminuează mult 
efectul preventiv al acestei măsuri; este evident faptul că pentru a atinge un scop 
eminamente preventiv, inculpatul trebuie să recunoască vinovăţia care i se aduce prin 
actul de acuzare; 

- condiţionarea renunţării la aplicarea pedepsei de necesitatea reparării prejudiciului 
cauzat persoanei fizice sau juridice; apreciem că menţiunea din textul art. 80 alin. (1) lit. b) 
teza I, respectiv „eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea 
consecinţelor infracţiunii”, nu este suficientă, fiind necesar ca această frază să fie 
înlocuită cu alta care să oblige inculpatul la recuperarea prejudiciului cauzat prin 
infracţiunea comisă. 

În contextul necesităţii recuperării prejudiciului cauzat, considerăm că şi instituţia 
amânării aplicării pedepsei, într-o modalitate asemănătoare celei renunţării la aplicarea 
pedepsei, trebuie condiţionată de necesitatea recuperării prejudiciului cauzat de către 
inculpat prin comiterea infracţiunii pentru care este judecat. 
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Rezumat: 
În cuprinsul lucrării am realizat o examinare succintă a infracţiunilor contra per-

soanei, cu unele aspecte comparative raportate la legea anterioară. Lucrarea continuă alte 
asemenea demersuri ştiinţifice care s-au materializat în publicarea unui curs universitar şi 
a altor studii sau articole publicate în unele reviste de specialitate sau volumele unor 
conferinţe internaţionale sau naţionale. Elementele de noutate constau în examinarea 
acestui grup de infracţiuni şi în unele observaţii critice care privesc în special dezincri-
minarea infracţiunilor de insultă şi calomnie. Prezentul studiu poate fi util mediului 
academic, precum şi legiuitorului, din perspectiva reincriminării infracţiunilor de insultă 
şi calomnie. 
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aspecte criminologice 
 
 
1. Consideraţii introductive 
Reglementarea infracţiunilor care fac parte din acest titlu al noului Cod penal se 

deosebeşte atât sub aspectul sistematizării materiei, cât şi al formulării unor norme de 
incriminare, ca şi prin sancţiunile prevăzute pe lângă fiecare normă de incriminare de 
reglementarea aceleiaşi materii în Codul penal din 1969. 

În viziunea noului Cod penal, infracţiunile contra persoanei sunt concepute ca făcând 
parte din Titlul I, spre deosebire de legea penală anterioară, unde aceste infracţiuni fac 
parte din Titlul II, fiind grupate distinct după titlul privitor la infracţiuni contra siguranţei 
statului. 

În felul acesta, noul legiuitor român şi-a însuşit soluţia franceză şi spaniolă de 
sistematizare, spre deosebire de Codul penal din 1969, care după modelul Codului penal 
german şi italian acordă prioritate infracţiunilor contra siguranţei statului. 

Modul de reglementare a infracţiunilor contra persoanei are aşadar la bază concepţia 
adoptată de noul legiuitor român, după care ocrotirea persoanei are prioritate faţă de 
ocrotirea statului, abandonând soluţia contrară adoptată de Codul penal din 1969, ca şi de 
alte coduri, care acordă prioritate infracţiunilor contra statului [1]. 

Există, de asemenea, şi alte deosebiri în actualul Cod penal în raport cu Codul penal 
anterior, atât în ceea ce priveşte modul în care sunt grupate infracţiunile contra persoanei, 
cât şi în privinţa modului lor de sancţionare [2]. 

Astfel, actualul Cod penal cuprinde, în cadrul Titlului I (cu denumirea marginală 
„Infracţiuni contra persoanei”), următoarele grupe de infracţiuni: „Infracţiuni contra 
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vieţii” (Capitolul I), „Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii” (Capitolul II), 
„Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie” (Capitolul III), „Agresiuni asupra 
fătului” (Capitolul IV), „Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie” 
(Capitolul V), „Infracţiuni contra libertăţii persoanei” (Capitolul VI), „Traficul şi 
exploatarea persoanelor vulnerabile” (Capitolul VII), „Infracţiuni contra libertăţii şi 
integrităţii sexuale” (Capitolul VIII) şi „Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi 
vieţii private” (Capitolul IX). 

Un aspect discutabil îl reprezintă renunţarea la un capitol referitor la infracţiunile 
contra demnităţii persoanei, respectiv insulta şi calomnia, mai ales că art. 1 pct. 56 din 
Legea nr. 278/2006, prin care au fost abrogate, a fost declarat neconstituţional [3] de 
Curtea Constituţională, urmând ca insulta şi calomnia să reintre în vigoare [2]. 

Printr-un recurs în interesul legii [4], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că 
textele din Codul penal privind cele două infracţiuni, cu toate că există o decizie a Curţii 
Constituţionale prin care a fost declarată neconstituţională abrogarea lor anterioară, nu ar 
fi totuşi în vigoare. Într-o astfel de situaţie, legiuitorul nu le-a mai incriminat în actualul 
Cod penal [2]. 

Referitor la dezincriminarea infracţiunilor de insultă şi calomnie, în doctrina recentă 
se susţine că ambele reglementări renunţă la un capitol distinct, acela al infracţiunilor 
contra demnităţii, soluţie – aşa cum am arătat şi mai sus – profund discutabilă atât sub 
aspect substanţial, deoarece faptele de insultă şi calomnie, tradiţional, au fost întotdeauna 
incriminate în Codul penal, fiind vorba de fapte care aduc atingere demnităţii persoanei, 
valoare socială importantă şi care merită a fi ocrotită prin legea penală (de observat că în 
Codul penal german există trei incriminări care ocrotesc demnitatea persoanei), cât şi sub 
aspect procedural, deoarece art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 prin care au fost 
abrogate art. 205-207 C. pen. (insulta, calomnia şi proba verităţii) a fost declarat 
neconstituţional prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 (M. Of. nr. 104 din 12 februarie 
2007) de Curtea Constituţională, urmând ca automat să reintre în vigoare textele anterior 
abrogate privind insulta, calomnia şi proba verităţii. 

Constatând că există o practică judiciară neunitară în privinţa reintrării automate în 
vigoare a textelor menţionate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 8/2010 
pronunţată într-un recurs în interesul legii, a decis că textele din Codul penal privind 
insulta, calomnia şi proba verităţii, deşi există o decizie a Curţii Constituţionale prin care 
a fost declarată neconstituţională abrogarea lor anterioară, nu ar fi totuşi în vigoare, 
consacrând astfel soluţia de înlăturare din Codul penal a celor trei dispoziţii. Această 
soluţie a determinat şi pe noul legiuitor să nu mai incrimineze faptele de insultă şi 
calomnie în noul Cod penal [1]. 

 
2. Unele trăsături comune ale infracţiunilor contra persoanei 
 
2.1. Condiţii preexistente 
Obiectul juridic generic în cazul infracţiunilor din acest grup îl constituie relaţiile 

sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt condiţionale de existenţa persoanei 
umane. Ocrotirea acestei valori sociale este determinată de importanţa sa, deoarece fără 
existenţa omului nu poate fi concepută existenţa societăţii. Pe de altă parte, avem în 
vedere că ocrotirea acestei valori presupune şi combaterea eficientă prin norme de drept 
penal a oricăror fapte prin care i se aduce atingere. 
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Obiectul juridic special al fiecăreia dintre incriminările cuprinse în acest titlu, constă 
în relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în legătură cu valoarea ocrotită de fiecare 
dintre acestea. Caracteristic acestui grup de incriminări este faptul că valorile sociale au 
în vedere atributele principale ale omului, cum sunt, viaţa, integritatea corporală şi 
sănătatea, libertatea, viaţa sexuală a persoanei etc. [1]. 

Obiectul material îl reprezintă corpul victimei atunci când prin acţiunea (inacţiunea) 
ilicită sunt vizate valori precum: viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea fizică 
ori viaţa sexuală. Este indiferent dacă acel corp aparţine unei persoane tinere sau în 
vârstă ori dacă persoana este sau nu în plenitudinea facultăţilor fizice sau psihice. Este 
necesar ca persoana respectivă să fie în viaţă, iar făptuitorul să acţioneze asupra cor-
pului acesteia [2]. 

 
2.2. Subiecţii infracţiunii  
A) Subiectul activ nemijlocit (autor) al infracţiunilor contra persoanei, de regulă, poate 

fi orice persoană, deoarece legea nu prevede cerinţa ca subiectul activ să aibă vreo calitate; 
totuşi, la unele infracţiuni legea cere ca subiectul activ să aibă o anumită calitate – de pildă, 
la uciderea copilului nou-născut săvârşită de către mamă, subiectul trebuie să aibă cali-
tatea de mamă a nou-născutului. 

De regulă, infracţiunile contra persoanei se pot comite şi în participaţie (pluralitate de 
subiecţi activi), fie că este vorba de participaţie proprie, fie improprie. Uneori nu este 
posibilă participaţia (cazul infracţiunilor neintenţionate) ori nu sunt posibile decât 
anumite forme de participaţie (de pildă, coautoratul nu este posibil decât în cazul 
infracţiunilor intenţionate şi care nu se săvârşesc în persoană proprie). 

B) Subiectul pasiv sau victima este persoana fizică a cărei viaţă, integritate fizică, 
sănătate, libertate sau demnitate a fost lezată prin săvârşirea faptelor incriminate [2]. 

C) La unele infracţiuni contra persoanei există şi o situaţie premisă constând din 
existenţa unei realităţi anterioare săvârşirii faptei incriminate şi pe fondul căreia se 
desfăşoară acţiunea ilicită, cum ar fi, de pildă, în cazul infracţiunilor de lovire, vătămare 
corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, existenţa unui om în viaţă sau 
existenţa unei stări de graviditate a victimei, în cazul întreruperii cursului sarcinii sau 
existenţa unei naşteri recente, în caz de pruncucidere, existenţa unui domiciliu, în caz de 
violare de domiciliu, existenţa unei corespondenţe, convorbiri sau comunicări, în caz de 
violare a secretului corespondenţei etc. [1]. 

 
2.3. Latura obiectivă 
A) Elementul material al infracţiunilor contra persoanei se realizează, de regulă, prin 

acţiuni, acestea fiind de mare varietate: ucidere, lovire, ameninţare, actul sexual etc. La unele 
infracţiuni, elementul material nu se poate realiza decât prin acţiune, ca de exemplu, la viol; la 
alte infracţiuni, elementul material poate fi o inacţiune (de exemplu, în cazul omorului, 
uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă, uciderii din culpă etc.). 

B) Pentru existenţa infracţiunii se cere, în cazul unor infracţiuni, realizarea unor 
cerinţe esenţiale, ca, de exemplu, omuciderea la cererea victimei, uciderea sau vătămarea 
nou-născutului de către mamă etc. 

C) În toate cazurile, infracţiunile contra persoanei produc şi o urmare imediată, 
prevăzută expres sau implicit în textul de incriminare. În raport de existenţa urmării 
imediate, vom deosebi infracţiunile de rezultat de cele de simplă acţiune. 
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D) Mijloacele de săvârşire a faptei sunt, în general, irelevante pentru existenţa infrac-
ţiunilor contra persoanei, dar, în unele cazuri, folosirea anumitor mijloace condiţionează 
fie existenţa infracţiunii în forma simplă (violenţa sau ameninţarea, în cazul şantajului), 
fie existenţa unor forme mai grave (mijloace care pun în pericol viaţa mai multor per-
soane, în cazul omorului calificat). 

De asemenea, uneori locul sau timpul săvârşirii faptei condiţionează existenţa 
infracţiunii ca atare sau a unei forme calificate (ca în cazul violării de domiciliu, uciderea 
sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă, vătămarea fătului). 

E) Atunci când legea condiţionează incriminarea de existenţa unei urmări materiale 
invocate, va trebui să se stabilească raportul de cauzalitate între faptă şi rezultat. În cazul 
infracţiunilor de simplă acţiune nu există o asemenea necesitate. 

 
2.4. Latura subiectivă 
A) Sub aspectul formei de vinovăţie, infracţiunile contra persoanei pot fi săvârşite cu 

intenţie (omorul), cu praeterintenţie (lovirile, vătămările corporale şi vătămările 
cauzatoare de moarte) sau din culpă (uciderea din culpă, vătămarea corporală din culpă). 
Stabilirea formei de vinovăţie cu care a acţionat făptuitorul şi a modalităţilor corespun-
zătoare fiecărei forme prezintă importanţă pentru încadrarea juridică a faptei şi, uneori, 
pentru individualizarea sancţiunii. 

B) De regulă, mobilul cu care a acţionat infractorul sau scopul urmărit de acesta nu 
prezintă relevanţă pentru existenţa infracţiunii, ci doar pentru dozarea pedepsei. Numai ca 
excepţie, uneori, legiuitorul cuprinde mobilul sau scopul, fie ca cerinţă a conţinutului 
incriminării, fie ca circumstanţă agravantă [art. 189 alin. (1) lit. b), c) şi d) C. pen.]. 

Omorul calificat este o variantă a omorului simplu, în conţinutul lui sunt prevăzute 
elemente sau împrejurări agravante [2]. 

 
2.5. Forme, modalităţi sancţiuni 
A) Forme. Infracţiunile contra persoanei sunt susceptibile, de regulă, de o desfăşurare 

în timp; ca urmare, pot avea forme imperfecte, cum ar fi actele pregătitoare sau tentativa. 
Actele pregătitoare, deşi posibile la majoritatea infracţiunilor contra persoanei, totuşi, 

nu sunt incriminate, iar în unele cazuri se absorb în tentativă, ca de exemplu la infrac-
ţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. 

Tentativa, posibilă la aproape toate infracţiunile contra persoanei, nu se sancţionează 
decât la o parte dintre acestea. 

Consumarea infracţiunilor contra persoanei are loc în momentul în care se produce 
urmarea imediată descrisă în norma de incriminare (rezultatul vătămător sau starea de 
pericol). 

B) Modalităţi. Faptele contra persoanei pot fi incriminate sub numeroase modalităţi 
normative: simple, calificate (atenuate sau agravate). Fiecare modalitate normativă poate 
cunoaşte, la rândul său, nenumărate modalităţi faptice, de realizare concretă, determinate 
de împrejurările concrete în care fapta a fost comisă, în raport cu mijloacele folosite, cu 
locul şi timpul, cu relaţiile dintre infractor şi victimă, cu mobilul, putând defini săvârşirea 
faptei. 

C) Sancţiuni. Pedeapsa diferă în funcţie de gravitatea infracţiunii. Astfel, omorul 
calificat este sancţionat cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pe când ameninţarea, cu amendă. 
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Atât detenţiunea pe viaţă, cât şi amenda, nu sunt prevăzute singure, ci alternativ cu 
pedeapsa închisorii. Pedeapsa închisorii poate fi, însă, prevăzută şi singură (omor, viol, 
ucidere din culpă etc.). 

La unele infracţiuni se prevede şi pedeapsa complementară constând în interzicerea 
unor drepturi; la altele, această pedeapsă, fără a fi prevăzută expres, se aplică în baza şi în 
condiţiile art. 65 C. pen. [2]. 

 
3. Unele aspecte criminologice privind prevenirea acestui gen de infracţiuni 
Având în vedere importanţa valorilor sociale apărate, cercetarea cauzelor şi con-

diţiilor care au determinat sau contribuit la comiterea acestui gen de infracţiuni au ocupat 
permanent un loc important în criminologie. 

Majoritatea specialiştilor din domeniu au explicat aceste fapte fie prin prisma 
existenţei unor cauze şi condiţii de ordin intern care vizează deosebirile existente în 
structura psihico-fizică şi în conştiinţa subiecţilor activi ai infracţiunilor de acest gen, fie 
a altor cauze şi condiţii de ordin extern, care ţin de mediul social nemijlocit, sau de 
mediul social mai larg, plecându-se de la constatarea că infracţiunea este rezultatul unui 
concurs de factori (plurigeneză) interni şi externi [5]. 

Cercetarea evoluţiei umanităţii evidenţiază aspectul potrivit căruia conflictele dintre 
indivizi cu consecinţe directe asupra vieţii, integrităţii corporale, libertăţii etc., au existat 
din cele mai vechi timpuri. 

Astfel, odată cu traiul oamenilor în comun, condiţie absolut necesară pentru a face 
faţă greutăţilor vieţii, a apărut şi posibilitatea unor neînţelegeri între membrii grupului 
social, forţa brutală a unora înlocuind uneori, în aceste situaţii, indiferent de adevăr şi 
dreptate, bunele relaţii şi înţelegerea reciprocă. Aşa se explică de ce printre îndatoririle 
sfatului bătrânilor, organ conducător primitiv, a fost şi rezolvarea litigiilor dintre membrii 
grupului şi chiar sancţionarea acelora care manifestau o brutalitate deosebită faţă de 
semenii lor; neînţelegerile fireşti care se puteau ivi în sânul comunităţilor, mai reduse 
cum era familia sau mai mari (clanul sau tribul), rezolvate la început cu ajutorul forţei 
fizice, ajungând treptat să fie mai raţional rezolvate de sfatul bătrânilor [1]. 

Odată cu apariţia statului şi dreptului, toate problemele circumscrise acestui gen de 
fapte au fost preluate de către autorităţile statale, care aveau menirea de a sancţiona orice 
astfel de comportament. 

Fără îndoială că, odată cu evoluţia generală a societăţii, au evoluat şi instituţiile 
statale cu atribuţii exprese în acest domeniu, cu accent pe perfecţionarea sistemului 
legislativ şi implicit al organelor abilitate. 

Creşterea fără precedent a criminalităţii în acest domeniu a determinat statele lumii 
să adopte şi alte măsuri prin care să se asigure prevenirea comiterii acestui gen de 
infracţiuni. 

Astfel, pe lângă perfecţionarea sistemului legislativ şi a activităţii organelor judiciare, 
s-a insistat pentru realizarea unui complex de măsuri menite să conducă la prevenirea 
victimizării. 

Printre măsurile concrete luate în acest domeniu menţionăm implicarea în activităţile 
preventive a altor instituţii statale (decât cele judiciare cu atribuţii principale de combatere a 
fenomenului), cum sunt: inspectoratele şcolare, instituţiile sanitare, primăriile etc. 

Pe lângă aceste instituţii statale, pe fondul evoluţiei criminalităţii în domeniu, în scop 
preventiv, au fost atrase şi alte organisme interne sau internaţionale neguvernamentale.  
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Într-o concluzie generală, apreciem că în prezent şi mai ales în perspectivă, în vede-
rea perfecţionării acţiunilor de prevenire a infracţiunilor contra persoanei, se impune cu 
necesitate intensificarea activităţilor concrete de prevenite predelictuală, cu accent pe 
educarea antiinfracţională a victimei. 
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Rezumat: 
În cadrul lucrării am examinat infracţiunile contra patrimoniului prevăzute în noul 

Cod penal, cu unele trimiteri la infracţiunile din acelaşi grup prevăzute în Codul penal din 
1969. De asemenea, am avut în vedere şi realizarea unui examen comparativ al acestui 
gen de infracţiuni cu infracţiunile prevăzute în legea anterioară, atât în ceea ce priveşte 
sistematizarea, cât şi unele aspecte comune acestora. Rezultatele cercetării constau în 
examinarea generală a acestei grupe de infracţiuni, precum şi în evidenţierea unor măsuri 
specifice de prevenire. Cercetarea poate fi utilă mediului universitar, practicienilor în 
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul infracţiunilor contra patri-
moniului. 

 
Cuvinte-cheie: aspecte comune; latura obiectivă; latura subiectivă; unele aspecte 

de ordin criminologic 
 
1. Unele consideraţii introductive 
Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un 

obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul reprezentând o componentă 
importantă a vieţii de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice, de care depinde atât 
satisfacerea cerinţelor curente, dar mai ales prosperitatea, la nivel individual, precum şi 
micro sau macro-social [1]. 

Legislaţia penală română, în contextul legislaţiilor penale moderne ale Europei, a 
plasat, în decursul timpului, printre cele mai de seamă reglementări juridico-penale infrac-
ţiunile contra proprietăţii (Codul Cuza) sau contra patrimoniului (Codul Carol al II-lea). 

În Codul penal român, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969, cu publicările ulterioare 
până la nivelul Legii nr. 140/1996, aceste infracţiuni au fost comasate într-un titlu unic: 
„Infracţiuni contra patrimoniului”, după ce anterior subzistaseră două titluri distincte 
(infracţiuni contra avutului personal sau particular şi infracţiuni contra avutului obştesc). 

Răspunzând exigenţelor constituţionale – care în art. 136 alin. (1) din Legea funda-
mentală stipulează că: „Proprietatea este publică sau privată”, iar în alin. (2) menţio-
nează că: „Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale” –, Codul penal şi alte norme speciale cuprinzând 
dispoziţii penale asigură o protecţie corespunzătoare a patrimoniului, indiferent dacă acesta 
este public sau privat, printr-un sistem unic, parificat de reglementări şi sancţiuni [2]. 
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În Codul penal în vigoare, grupul de infracţiuni contra patrimoniului este prevăzut în 
cadrul Titlului II al Părţii speciale, cu denumirea marginală „Infracţiuni contra patri-
moniului”.  

Codul penal din 1969 incriminează acest grup de fapte în cadrul Titlului III al Părţii 
speciale, cu aceeaşi denumire marginală. 

Cu toate că în ceea ce priveşte conţinutul legal, infracţiunile prevăzute în cele două 
coduri prezintă multe elemente de asemănare, există şi unele deosebiri importante în ceea 
ce priveşte sistematizarea acestora, introducerea unor noi infracţiuni şi limitele minime şi 
maxime de pedeapsă. 

În ceea ce priveşte sistematizarea infracţiunilor, observăm că în timp ce în Codul 
penal din 1969 acestea nu sunt sistematizate pe capitole, care fac trimitere la valori sociale 
distincte, toate infracţiunile fiind prevăzute în cadrul titlului într-o ordine aleatorie, în Codul 
penal în vigoare aceste infracţiuni sunt structurate pe cinci capitole distincte.  

De asemenea, semnalăm introducerea în Codul penal în vigoare a unor noi infrac-
ţiuni, cum sunt: bancruta simplă, bancruta frauduloasă, înşelăciunea privind asigurările, 
deturnarea licitaţiilor publice, frauda informatică, precum şi altele. 

În cazul multor infracţiuni, limitele de pedeapsă s-au redus substanţial, cum este 
cazul infracţiunii de furt sau înşelăciune. 

 
2. Sistematizarea incriminărilor 
Infracţiunile din acest titlu sunt împărţite în cinci capitole, după cum urmează: 

Capitolul I („Furtul”), Capitolul II („Tâlhăria şi pirateria”), Capitolul III („Infracţiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii”), Capitolul IV („Fraude comise prin 
sisteme informatice şi mijloace de plată electronice”) şi Capitolul V („Distrugerea şi 
tulburarea în posesie”). 

Capitolul I incriminează trei fapte de furt, respectiv: furtul (art. 228), furtul calificat 
(art. 229) şi furtul în scop de folosinţă (art. 230). 

Spre deosebire de legea anterioară, observăm că furtul în scop de folosinţă este 
prevăzut într-un text separat de furtul în scop de însuşire, fiind incriminate noi acţiuni, 
respectiv folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau folosirea unui 
terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă. 

De asemenea, în cazul furtului în modalitatea simplă, limitele minime şi maxime ale 
pedepsei au fost reduse, fiind prevăzută ca pedeapsă principală şi amenda. 

În ceea ce priveşte furtul calificat, legiuitorul noului Cod penal a renunţat la unele 
elemente circumstanţiale de agravare prevăzute în Codul penal din 1969, cum sunt: 
comiterea faptei de două sau mai multe persoane împreună, asupra unei persoane aflate în 
imposibilitatea de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra, în timpul unei calamităţi, într-un 
loc public etc. 

În acelaşi timp au fost introduse în conţinutul furtului calificat prevăzut în noul Cod 
penal două noi elemente circumstanţiale de agravare, şi anume: săvârşirea furtului prin 
scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă sau supraveghere şi prin violare de 
domiciliu sau a sediului profesional [3]. 

Un element de noutate absolută, în raport cu legea anterioară, este reprezentat de 
posibilitatea împăcării care exclude răspunderea penală în cazul infracţiunilor prevăzute 
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în art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230 C. pen. [art. 231 alin. (2) 
C. pen.]. 

În Capitolul II, cu denumirea marginală „Tâlhăria şi pirateria”, sunt prevăzute cele 
două infracţiuni menţionate anterior. 

Deşi legiuitorul noului Cod penal păstrează, în general, conţinuturile celor două 
infracţiuni (prevăzute în legea anterioară), au fost operate şi unele modificări şi com-
pletări. 

Astfel, cea mai importantă modificare şi completare constă în incriminarea tâlhăriei 
calificate, după tâlhăria în modalitatea simplă, într-un articol separat, precum şi incri-
minarea într-un articol distinct a tâlhăriei urmate de moartea victimei (art. 236 C. pen.). 

În ceea ce priveşte tâlhăria calificată, noul Cod penal preia numai o parte din 
elementele circumstanţiale de agravare ale tâlhăriei din Codul penal din 1969, renunţând 
la unele sau modificând formularea altora. Astfel, s-a renunţat la ipoteza în care tâlhăria 
este săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, sau în care tâlhăria este săvârşită 
în timpul unei calamităţi întrucât aceste elemente circumstanţiale de agravare sunt 
prevăzute ca circumstanţe agravante legale. La fel s-a renunţat şi la ipoteza săvârşirii în 
public a tâlhăriei. În schimb, au fost incluse noi elemente circumstanţiale de agravare, şi 
anume: folosirea de calităţi oficiale; tâlhăria asupra unui mijloc de transport; tâlhăria 
comisă prin violare de domiciliu sau a sediului profesional; tâlhăria care are ca obiect 
material bunurile prevăzute în art. 229 alin. (3) [3]. 

Incriminată în art. 235 pirateria este prevăzută într-o modalitate normativă simplă, 
una asimilată acesteia şi o modalitate agravată. De asemenea, în art. 236 C. pen., este 
sancţionată pirateria urmată de moartea victimei. 

În Capitolul III este prevăzută o grupă nouă de infracţiuni contra patrimoniului, 
respectiv cele care se comit prin nesocotirea încrederii (aşa cum are şi denumirea 
marginală). 

În această nouă grupă de infracţiuni au fost incluse unele infracţiuni care erau prevă-
zute şi în Codul penal din 1969, respectiv: abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, 
însuşirea bunului găsit şi înşelăciunea, precum şi altele, cum sunt: abuzul de încredere 
prin fraudarea creditorilor, bancruta simplă, bancruta frauduloasă, înşelăciunea privind 
asigurările, deturnarea licitaţiilor publice şi exploatarea patrimonială a unei persoane 
vulnerabile. 

Dacă ne raportăm la Codul penal din 1969, constatăm că dispoziţiile cuprinse în 
Codul penal în vigoare prezintă unele modificări şi completări, astfel încât textele în 
cauză să răspundă mai bine necesităţii reprimării unor modalităţi noi de comitere a 
faptelor contra patrimoniului, evidenţiate în practica judiciară [3]. 

Capitolul IV, denumit marginal „Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace 
de plată electronice”, reprezintă, de asemenea, un element de noutate, deoarece aceste 
fapte nu erau incriminate în Codul penal din 1969, fiind preluate cu unele modificări 
nesemnificative din Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 365/2002. 

Incriminarea acestei categorii de fapte s-a impus pe fondul mutaţiilor importante care 
s-au produs în structura criminalităţii şi necesităţii apărării prin norme de drept penal a 
unor noi valori sociale. 

În Capitolul V, intitulat „Distrugerea şi tulburarea în posesie”, sunt incriminate două 
fapte cu aceeaşi denumire marginală, care prezintă în structura lor anumite elemente de 
diferenţiere în raport cu incriminările din legea anterioară. 
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3. Conceptul de patrimoniu 
În doctrina noastră se susţine argumentat că în dreptul penal noţiunea de patrimoniu, 

în legătură cu faptele care se pot comite împotriva acestuia, are un înţeles mai restrâns şi 
se referă la bunurile din patrimoniu nu ca universalitate, ci în individualitatea lor, 
susceptibile de a fi însuşite, distruse, deteriorate, tăinuite, gestionate fraudulos etc. 

Aceste infracţiuni (cele prevăzute în Titlul II din Codul penal, Partea specială), nu ar 
putea fi niciodată săvârşite împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri pentru că 
acesta din urmă va exista întotdeauna indiferent de numărul sau valoarea bunurilor 
componente şi chiar dacă subiectul nu ar poseda nimic ori ar avea numai datorii; nicio 
persoană nu poate fi lipsită de patrimoniu, ci cel mult de unul sau mai multe dintre 
bunurile care compun patrimoniul său. De aceea, mai corect, credem, ar fi fost să se 
denumească aceste infracţiuni ca fiind îndreptate contra bunurilor care fac parte din 
patrimoniul (patrimoniale) decât ca infracţiuni contra patrimoniului [3]. 

Într-o altă opinie, mai veche, se susţine că în dispoziţiile din Codul penal privitoare la 
infracţiunile contra avutului personal sau particular există o referire implicită la 
reglementările şi terminologia dreptului civil privind aceste categorii de avut, referire care 
este un corolar al unităţii conceptuale şi tehnico-juridice a întregii noastre legislaţii.  

Această identitate de concepţii şi de terminologie nu trebuie să fie privită însă ca 
reactualizare a teoriei caracterului pur sancţionator al dreptului penal în materia infrac-
ţiunilor patrimoniale. Şi în cazul infracţiunilor contra avutului personal sau particular, ca 
şi în cazul altor grupe de infracţiuni, dreptul penal prezintă aspecte care vădesc existenţa 
unui caracter constitutiv propriu alături de cel sancţionator. Legea penală ocroteşte chiar 
pe un hoţ atunci când asupra lui s-a săvârşit un furt, fiindcă legea penală nu se interesează 
de legitimitatea poziţiei victimei, ci de ilicitatea acţiunii făptuitorului [4]. 

 
4. Unele aspecte comune 
Obiectul juridic şi obiectul material 
Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului este reprezentat de 

relaţiile sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea 
patrimoniului. Nu are nicio relevanţă juridică dacă este avut în vedere patrimoniul unei 
persoane fizice sau juridice. 

Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale specifice care se nasc şi se dezvoltă 
în legătură cu valoarea socială ocrotită de fiecare normă de incriminare.  

 
Subiecţii infracţiunilor 
Subiectul activ nemijlocit al infracţiunilor contra patrimoniului, de regulă, poate fi 

orice persoană fizică sau juridică, deoarece aceste norme de incriminare nu cer ca acesta 
să aibă o anumită calitate sau să îndeplinească o anumită condiţie. 

Subiect pasiv poate fi orice persoană fizică sau juridică, precum şi statul, în cazurile 
în care bunurile care constituie obiectul material al infracţiunii fac parte din proprietatea 
publică. 

 
Locul şi timpul 
În cazul unor infracţiuni contra patrimoniului locul comiterii poate constitui un 

element al conţinutului de bază al infracţiunii [cum este cazul infracţiunii de piraterie 
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prevăzută în dispoziţiile art. 235 alin. (1) C. pen.], iar în cazul altora element circum-
stanţial în conţinutul calificat al infracţiunii [infracţiunea de furt calificat prevăzută în art. 229 
alin. (1) lit. a) C. pen., infracţiunea de tâlhărie calificată prevăzută în art. 234 alin. (1) 
lit. e) şi f)]. 

De asemenea, în cazul altor infracţiuni timpul poate constitui un element al 
conţinutului de bază al infracţiunii (infracţiunea de însuşire a bunului găsit sau ajuns din 
eroare la făptuitor, prevăzută în art. 243 C. pen.) sau un element circumstanţial în 
conţinutul calificat al unor infracţiuni [infracţiunea de furt calificat prevăzută în art. 229 
alin. (1) lit. b), tâlhăria calificată prevăzută în dispoziţiile art. 234 alin. (1) lit. d)].  

 
Latura obiectivă 
Elementul material al laturii obiective în cazul infracţiunilor examinate se realizează 

printr-o diversitate de acţiuni, prin care se vatămă sau se pune în pericol patrimoniul 
privit ca valoare fundamentală.  

Astfel, în cazul unor infracţiuni acţiunea incriminată se înfăţişează într-o singură 
variantă normativă (cum este cazul: furtului – care se realizează prin acţiunea de luare; 
gestiunii frauduloase – care se realizează prin acţiunea de pricinuire de pagube unei 
persoane; înşelăciunii – care se realizează prin inducere în eroare – sau al tulburării în 
posesie care se realizează prin acţiunea de ocupare abuzivă). 

La alte infracţiuni contra patrimoniului acţiunea incriminată se poate înfăţişa sub 
forma unei pluralităţi de variante normative (de exemplu: abuzul de încredere se 
săvârşeşte prin însuşire, dispunere pe nedrept, refuzul de a restitui şi altele). 

Unele infracţiuni contra patrimoniului constituie o unitate materială şi juridică (furtul, 
abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înşelăciunea, însuşirea bunului găsit sau ajuns 
din eroare la făptuitor, distrugerea simplă), în timp ce alte infracţiuni contra patrimoniului, 
deşi constituie o unitate legală de infracţiune, din conţinutul constitutiv al variantei-tip ori al 
variantelor agravate al acestor infracţiuni fac parte şi acţiuni incriminate distinct în legea 
penală (tâlhărie, piraterie, distrugere calificată şi din culpă) [3]. 

De regulă, infracţiunile contra patrimoniului se comit prin acţiune, cu o singură 
excepţie, care se referă la una dintre variantele alternative ale infracţiunii de însuşire a 
bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (nepredarea bunului găsit în termen de 10 
zile). 

Elementul material al unora dintre infracţiunile examinate se întregeşte, cu anumite 
cerinţe esenţiale care devin elemente constitutive ale acestora, infracţiunea fiind exclusă 
în cazul inexistenţei acestora. 

Cu titlu de exemplu facem trimitere la furt, unde, pentru existenţa infracţiunii este 
necesar a se proba că bunul mobil se află în posesia sau detenţia unei persoane şi nu 
există consimţământul acesteia, iar la tâlhărie este necesar ca acţiunea violentă să 
servească ca mijloc al comiterii furtului. 

Urmarea imediată diferă de la o infracţiune la alta, aceasta neputând fi confundată cu 
paguba produsă sau alte consecinţe civile ale faptelor. 

Astfel, la infracţiunea de tâlhărie, fiind o infracţiune complexă, distingem o urmare 
imediată proprie acţiunii principale şi care constă în scoaterea bunului din stăpânirea 
persoanei care avea detenţia sau posesia bunului şi punerea acesteia în imposibilitatea de 
a mai dispune ori de a se folosi de bunul respectiv, şi o urmare proprie acţiunii adiacente, 
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care presupune, de pildă, lovirea sau vătămarea corporală sau suprimarea vieţii unei 
persoane; la infracţiunea de gestiune frauduloasă, urmarea imediată constă în modificarea 
situaţiei de fapt a bunurilor datorită comportării păgubitoare a făptuitorului; la infrac-
ţiunea de înşelăciune, urmarea imediată este crearea unei situaţii contrare celei anterioare 
prin determinarea persoanei vătămate să adopte o hotărâre păgubitoare intereselor sale 
patrimoniale, hotărâre la care n-ar fi consimţit dacă ar fi cunoscut adevărul; infracţiunea 
de distrugere presupune schimbarea în rău a existenţei sau a stării bunului; în cazul 
infracţiunii de tulburare în posesie, urmarea imediată constă în modificarea ilicită a 
situaţiei anterioare a imobilului etc. [3]. 

Legătura de cauzalitate, de cele mai multe ori, rezultă ex re. În alte situaţii aceasta 
trebuie dovedită de către organele de anchetă, deoarece inexistenţa acesteia va conduce în 
mod implicit la inexistenţa infracţiunii (spre exemplu, în cazul infracţiunii de înşelăciune, 
distrugere etc.). 

 
Latura subiectivă 
Cu o singură excepţie (distrugerea din culpă), celelalte infracţiuni din acest grup se 

comit numai cu intenţie, care poate fi directă sau indirectă. 
În doctrina recentă s-a susţinut faptul că latura subiectivă a unor infracţiuni contra 

patrimoniului, pe lângă elementul subiectiv, pretinde şi o cerinţă esenţială, şi anume 
existenţa unui anumit scop. De exemplu: la infracţiunea de furt se cere ca acţiunea de 
luare să se realizeze în scopul însuşirii pe nedrept a bunului sustras sau în scopul folosirii 
pe nedrept dacă obiectul material îl constituie un vehicul; sau un terminal de comunicaţii 
al altuia; în cazul tâlhăriei, acţiunea principală urmăreşte acelaşi scop ca la furt, iar la 
acţiunea secundară se cere ca aceasta să aibă loc în scopul realizării furtului sau pentru a 
păstra lucrul furat; la piraterie acţiunea de capturare a unei nave aflată în marea liberă 
trebuie să fie efectuată în scopul de a fi însuşită încărcătura ei; la înşelăciune, inducerea în 
eroare trebuie să se facă în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, un folos 
material injust; la înşelăciunea privind asigurările, acţiunea incriminată se efectuează în 
scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată; la deturnarea licitaţiilor 
publice fapta incriminată se săvârşeşte pentru a deturna preţul de adjudecare. La toate 
aceste infracţiuni intenţia fiind caracterizată şi prin scopul urmărit de făptuitor, aceasta îi 
conferă caracterul de intenţie calificată poziţiei subiective a făptuitorului [3]. 

Pentru existenţa infracţiunii, mobilul nu are nicio relevanţă juridică, însă, constatarea 
existenţei acestuia poate fi utilă instanţei de judecată în cadrul procesului complex de 
individualizare a pedepsei [5]. 

 
Forme, modalităţi, sancţiuni 
A) Forme 
Actele de pregătire nu sunt sancţionate, deşi este posibilă constatarea existenţei 

acestora; acestea pot fi însă interpretate ca acte de complicitate dacă au fost efectuate de o 
altă persoană decât autorul şi au ajutat la comiterea infracţiunii, în sensul că au fost 
folosite de autor. 

Tentativa este posibilă şi este sancţionată în cazul majorităţii infracţiunilor ce fac 
parte din acest grup. 

Consumarea are loc odată cu realizarea în fapta concretă a tuturor elementelor 
conţinutului unei infracţiuni de această natură, inclusiv urmarea imediată cerută de norma 
de incriminare [3]. 
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Epuizarea poate să apară şi în cazul unora dintre infracţiunile care fac parte din acest 
grup, în cazul în care activitatea infracţională ia forma unei activităţi continue sau 
continuate. 

 
B) Modalităţi 
Infracţiunile care fac parte din acest grup se pot comite în modalităţi normative tip 

(simple) sau modalităţi normative agravate. 
 
C) Sancţiuni 
În cazul infracţiunilor din acest grup pedepsele prevăzute de lege sunt închisoarea 

sau, uneori, amenda. 
Important de reţinut este faptul că, în cazul acestor infracţiuni, există şi posibilitatea 

aplicării, pe lângă pedeapsa închisorii, şi a unei amenzi, potrivit dispoziţiilor art. 62 C. pen. 
De asemenea, împotriva autorului unei infracţiuni de acest gen, instanţa poate 

dispune şi una dintre cele două măsuri de siguranţă, respectiv confiscarea specială şi 
confiscarea extinsă.  

 
5. Unele aspecte de ordin criminologic 
În doctrina recentă se susţine faptul că într-o anumită concepţie cauza reală şi 

hotărâtoare a faptelor contra patrimoniului ar fi de ordin social, şi anume creşterea 
sărăciei şi mizeriei unei părţi importante a populaţiei, ceea ce ar avea drept consecinţă 
recurgerea la acte disperate de agresiune contra bunurilor aparţinând altei persoane. 

Realitatea a demonstrat însă că, pe lângă aceste cauze, numeroase infracţiuni contra 
patrimoniului se comit şi de infractori care aparţin unor categorii de persoane înstărite, 
chiar bogate, fenomenul criminal în această materie amplificându-se, chiar în ţările 
industrializate şi bogate, paralel cu progresul tehnic şi cu reducerea sărăciei. Ca atare, se 
poate desprinde concluzia că sărăcia şi mizeria, deşi sunt, neîndoielnic, o cauză a 
infracţiunilor contra patrimoniului, nu constituie singura cauză, existând şi alte cauze care 
stau la baza săvârşirii acestor fapte [3]. 

Unii autori au emis chiar părerea că dorinţa de a obţine pe orice cale bunuri apte să 
satisfacă o nevoie corespunde unui instinct fundamental al omului (instinctul de pradă), 
setea de îmbogăţire şi de dobândire a puterii economice fiind trăsături prioritare înnăscute 
ale omului dintotdeauna [3] şi [6]. 

Alţi autori au explicat frecvenţa agresiunilor patrimoniale în societatea modernă şi 
prin depersonalizarea proprietăţii şi a patrimoniului, paralel cu concentrarea şi centralizarea 
averilor, procese care au drept consecinţă ruperea contractului dintre infractor şi victimă, 
agresiunea făptuitorului apărând mai mult ca un atac la adresa proprietăţii ca valoare 
abstractă decât contra unui patrimoniu concret individualizat. Ca urmare, s-ar produce o 
reducere simţitoare a inhibiţiei infractorilor faţă de asemenea agresiuni. Pe de altă parte, 
criza valorilor din societatea contemporană, prioritatea pe care a dobândit-o în ierarhia 
valorilor deţinerea de bunuri materiale (în sensul de: dacă eşti deştept, de ce nu eşti bogat?), 
determină o amplificare a apetitului de a obţine cu orice preţ, bunuri materiale. S-a invocat 
şi faptul că prin ocrotirea penală exagerată a relaţiilor patrimoniale, uneori depăşind grija 
faţă de valorile legate de persoana umană, se ajunge ca legea să-şi piardă credibilitatea şi 
forţa preventiv-educativă în raport cu asemenea manifestări [3] şi [7]. 
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Fără îndoială că opiniile formulate de autorii citaţi sunt de actualitate, reprezentând, 
în opinia noastră, doar o parte a cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi determină 
comiterea acestui gen de infracţiuni. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că prevenirea şi combaterea acestui gen de 
criminalitate îmbracă forme şi modalităţi care diferă de la un stat la altul, deoarece este 
necesar a fi luate în calcul şi alte împrejurări specifice, care privesc în general, educaţia, 
cultura, respectul faţă de lege şi persoana fizică sau juridică, reacţia organelor judiciare 
abilitate ale statului, educaţia antiinfracţională etc. 

Pe acest fond, apreciem că activitatea de prevenire şi mai ales de combatere a acestui 
gen de criminalitate sunt deosebit de complexe şi privesc o serie de măsuri concrete care 
trebuie luate de fiecare dată în raport cu evaluarea de ansamblu a tendinţelor criminalităţii 
specifice fiecărei ţări sau chiar regiuni sau zone teritoriale de pe teritoriul unei ţări. 

Având în vedere studiile criminologice în acest domeniu, precum şi evoluţia 
criminalităţii, apreciem că cea mai importantă acţiune menită să contribuie la prevenirea 
comiterii acestui gen de infracţiuni vizează educarea antiinfracţională a posibilelor 
victime. 

În acelaşi timp, o altă măsură se referă la intensificarea activităţilor specifice de 
recuperare a prejudiciilor cauzate victimelor, care, de cele mai multe ori rămân doar cu 
satisfacţia tragerii la răspundere penală a infractorului, ceea ce, de multe ori, nu are 
valenţele unei satisfacţii efective, ca în cazul recuperării prejudiciului cauzat prin 
infracţiune. 

 
Concluzii  
În ultimii ani s-a constatat o creştere fără precedent a criminalităţii în domeniul 

infracţiunilor contra patrimoniului, organele judiciare abilitate ale statului fiind chemate 
să ia atât măsuri de ordin preventiv, cât şi coercitiv. 

Măsurile de ordin legislativ luate iniţial, care s-au concretizat în mărirea limitelor 
minime şi maxime ale unor pedepse în cazul acestui gen de infracţiuni, s-a dovedit că nu 
au eficienţa scontată.  

Apreciem că noua reglementare a infracţiunilor contra patrimoniului, deşi contestată 
de unii autori, reprezintă un pas important în activitatea complexă de prevenire şi 
combatere a infracţiunilor de acest gen, datorită modului realist în care au fost prevăzute 
unele sancţiuni, precum şi limitele acestora, privite prin prisma importanţei valorilor 
sociale apărate. 
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Rezumat: 
Un sistem de securitate al computerului sau un sistem de securitate al informaţiilor 

este compus din securitatea clădirii în care este localizat centrul de date şi, de asemenea, 
securitatea personalului care operează cu computerul şi cu informaţiile. Articolul încearcă 
să aducă în atenţia utilizatorilor necesitatea de a-şi proteja singuri calculatoarele, dincolo 
de protecţia pe care structurile specializate (poliţie, servicii de securitate, Guvern etc.) o 
asigură. Această conduită este necesar a fi cultivată pentru a avea siguranţa că nu vor fi 
victime ale infractorilor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. Dincolo de 
regulile minimale de protecţie pe care le-am expus, am încercat să tragem un semnal de 
alarmă asupra fenomenului criminalităţii informatice din ce în ce mai prezent în 
societatea noastră. Fenomenul nu poate fi combătut fără participarea noastră a tuturor, pe 
de o parte, prin luarea măsurilor expuse aici, dar şi prin întărirea cooperării cu structurile 
specializate ale statului, pe de altă parte. 

 
Cuvinte-cheie: sistem; securitate; informaţie; clădire; dispozitiv 
 
1. Consideraţiuni introductive 
Ideea lui Allan Turing de a construi un aparat cu ajutorul căruia să poată fi descifrate 

mesajele transmise prin intermediul maşinii de cifrat germane „ENIGMA”, considerat a fi 
primul calculator din istoria omenirii, a schimbat nu numai soarta celui de-al doilea 
război mondial, ci şi întreaga evoluţie a omenirii.  

Procesarea unei cantităţi uriaşe de date a dat posibilitatea dezvoltării tuturor com-
ponentelor vieţii sociale (economia, ştiinţele, administraţia, justiţia, agricultura, industria, 
arta şi chiar muzica). Nu putem concepe domeniu în care să nu întâlnim, sub diferite 
forme, calculatorul, care devine pe zi ce trece indispensabil. 

Tehnologia informaţiei a deschis şi încurajat relaţionarea socială şi politică la nivel 
mondial, a rupt barierele dintre ţări, dintre ţări şi cetăţeni, permiţând schimbul de 
informaţii şi idei la nivel planetar. Toate acestea sunt posibile prin faptul că prin 
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intermediul internetului cetăţenii pot intra în contact şi în acest fel să contribuie în mod 
major la dezvoltarea umanităţii.  

Cu toate acestea, înmulţirea fără precedent a sistemelor informatice, faptul că putem 
comunica la nivel planetar cu ajutorul internetului sau a altor reţele de socializare aduce 
în atenţie un fenomen care pune în pericol liniştea tuturor şi care a apărut imediat cu 
apariţia calculatorului: criminalitatea informatică. Deşi avem posibilitatea de a dezvolta 
viaţa economico-socială la un nivel fără precedent, tot aşa există posibilitatea ca 
răufăcătorii să poată beneficia de avantaje uriaşe prin folosirea fără drept a acestor 
sisteme. Este de fapt problematica cu care se confruntă societatea omenească indiferent în 
ce parte a globului fiinţează. 

Nivelul la care se ridică acest tip de criminalitate este din ce în ce mai ridicat iar 
paleta faptelor infracţionale care se petrec devine pe zi ce trece mai alarmantă.  

Drepturile fundamentale ale cetăţenilor, democraţia şi statul de drept trebuie să fie 
protejate în mod necesar şi în mediul cibernetic. Libertatea în mediul online necesită 
siguranţă, iar internetul ar trebui să fie protejat de activităţile infracţionale, de abuzuri ori 
de folosirea lui pentru a aduce suferinţă sau distrugeri. 

Pe lângă toate acestea, guvernele au sarcina de a proteja accesul şi de a respecta 
drepturile fundamentale ale omului în spaţiul virtual, de a menţine fiabilitatea şi interope-
rabilitatea sistemelor spre beneficiul tuturor utilizatorilor. 

În acest moment sectorul privat deţine şi operează segmente semnificative din spaţiul 
cibernetic, astfel că firmele, dacă vor să fie protejate, trebuie să recunoască rolul de lider 
al statului în domeniul securităţii informatice, iar rolul statului nu trebuie să rămână 
numai acela de a crea cadrul legislativ necesar desfăşurării activităţilor, ci şi să se implice 
activ în securizarea întregului domeniu. 

În ultimii ani s-a observat că, în timp ce lumea digitală aduce beneficii enorme, ea 
este, de asemenea, vulnerabilă. Incidentele din spaţiul cibernetic, fie intenţionate, fie 
accidentale, sunt în creştere la un nivel alarmant şi ar putea perturba furnizarea de servicii 
esenţiale, cum ar fi cele de apă, sănătate, energie electrică sau servicii de telefonie 
mobile. 

Securitatea în mediul cibernetic a devenit o componentă a securităţii naţionale, dar şi 
a tuturor statelor, care, potrivit convenţiilor şi tratatelor internaţionale, se poate realiza 
prin cunoaşterea, prevenirea şi contracararea atacurilor şi ameninţărilor, precum şi prin 
diminuarea vulnerabilităţilor infrastructurilor informatice în scopul gestionării eficiente a 
tuturor riscurilor la adresa securităţii acestora, prevenirea şi combaterea criminalităţii 
informatice şi, nu în ultimul rând, apărarea cibernetică.  

Observăm că pătrunderea fără drept într-un sistem informatic, situaţie din ce în ce 
mai des întâlnită, poate aduce prejudicii incomensurabile la nivel guvernamental, al 
administraţiei locale, în sectoarele economice, firmelor şi, nu în ultimul rând, la nivel 
individual.  

Acesta este motivul pentru care au apărut o serie de măsuri de protecţie a structurilor 
informatice, iar acest fenomen a căpătat denumirea generică de securitate informatică. 

O primă constatare este aceea că securitatea unui calculator sau a unui sistem 
informatic este o chestiune personală, şi este rezolvată individual de către fiecare 
proprietar sau administrator (în cazul structurilor administraţiei sau al firmelor). De aici şi 
multitudinea de abordări cu privire la modul în care securitatea poate fi asigurată şi lipsa 
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lucrărilor în domeniu. Specialiştii apreciază că în momentul în care apare vreo idee 
despre cum ar trebui organizată securitatea, mai ales în domeniul informatic, eventualii 
utilizatori devin sceptici cu privire la eventuala folosire a acesteia deoarece ea poate fi 
folosită în special de cei care vor să pătrundă ilegal în vreun sistem.  

Noi apreciem că un set de reguli şi câteva exemple de bune practici în domeniu sunt 
absolut folositoare tuturor celor care doresc să-şi asigure o minimă protecţie calcula-
torului sau sistemului pe care îl posedă.  

Aşa cum spuneam, literatura de specialitate este din păcate săracă, mai ales cea de 
limbă română şi nu dă soluţii clare pentru combaterea acestui fenomen, astfel că regulile 
sau metodele pe care vi le propunem, pe lângă faptul că sunt uşor de adoptat, nu presupun 
investiţii mari, dar au darul de a vă determina să concepeţi planuri de securitate absolut 
originale. 

De la început trebuie să înţelegem că securitatea informatică are mai multe laturi, în 
funcţie de nivelul pe care trebuie să-l protejăm. Avem astfel un nivel tehnic, care 
presupune găsirea celor mai adecvate dispozitive sau programe informatice capabile să 
împiedice pătrunderea persoanelor străine sau răuvoitoare în sistemul informatic pe care îl 
protejez, şi un nivel, generic spus, „uman” unde elementul principal care trebuie analizat 
pentru a avea o securitate cât mai bună este cel care manevrează sistemul, adică omul. 

În practică, cele două sisteme se întâlnesc concomitent, ele sunt legate ombilical 
astfel încât protecţia asigurată sistemului să fie cât mai bună. Dacă factorul „tehnic” este 
apanajul specialiştilor în domeniu (informaticieni, fizicieni, mecanici ori electronişti), 
celălalt nivel este de resortul persoanelor cu capabilităţi în domeniul poliţienesc ori al 
securităţii bunurilor şi a persoanelor. Acest nivel îl vom analiza în continuare, deoarece, 
după părerea noastră, prezintă cel mai mare risc la adresa securităţii informatice. 

Iată care sunt argumentele: Majoritatea specialiştilor în domeniul informatic sau al 
electronicii consideră că este destul de dificil, spre exemplu, să spargi o parolă a unui 
calculator (dar nu imposibil), iar pentru a face acest lucru este nevoie de calculatoare 
performante şi personal foarte calificat. Uneori investiţia este aşa de mare încât nu se 
justifică din punct de vedere financiar spargerea acelei parole. În anumite situaţii parola 
este construită în aşa fel încât să fie cât mai multe persoane ori companii alertate, astfel că 
eventuala ei identificare ar echivala cu posibilitatea aflării identităţii celor care încearcă 
să o spargă astfel că aceştia de cele mai multe ori renunţă. 

În practică s-a constatat că elementul care duce de cele mai multe ori la pătrunderea 
neautorizată într-un sistem informatic este greşeala umană, lucru exploatat de cvasima-
joritatea infractorilor cibernetici. 

 
2. Cu privire la securitatea fizică a clădirilor, a incintelor ori a reţelelor de calculatoare 
Din punctul nostru de vedere, securitatea unui calculator ori a unui sistem informatic 

se compune din: securitatea clădirilor unde se află centre de date informatice, a reţelelor 
ori a releelor de transmitere ori retransmitere a acestora, securitatea incintelor unde sunt 
exploatate calculatoare, precum şi a personalului care le manipulează. Fiecare dintre 
aceste situaţii au elemente de risc care trebuie cunoscute pentru a putea fi înlăturate astfel 
încât securitatea sistemului sau a calculatorului să nu fie afectată. 

În primul caz, atunci când analizăm securitatea fizică unei clădiri trebuie să luăm în 
calcul în primul rând regula de aur a securităţii unei incinte: să-i ţin afară pe cei care nu 
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au acces în clătire şi să-i primesc în interior doar pe cei pe care-i agreez. Acest lucru se 
poate întâmpla doar dacă organizez securitatea acelei clădiri asemănător cu modul în care 
este constituită o ceapă: adică pe mai multe bariere de securitate pentru a proteja ţinta. 

Când vorbim de securitatea fizică a unui centru de stocare a datelor, trebuie să 
desfăşurăm la început o evaluare de risc în concordanţă cu uzualul „impact-versus-
probabilitate (impactul unei breşe de securitate versus posibilitatea ca această breşă chiar 
să se întâmple)”. Această evaluare ar trebui să meargă până acolo încât să ne dea 
posibilitatea să apreciem limita până la care trebuie să mergem cu securitatea fizică 
deoarece din start trebuie să luăm în calcul ideea că nu pot să evaluez toate pericolele la 
care este expus obiectivul pe care vreau să-l asigur. Este necesar acest lucru deoarece, cu 
cât iau în calcul mai multe posibile breşe de securitate, voi cheltui mai mulţi bani să le 
asigur. De altfel, în lumea companiilor private (şi nu numai), întotdeauna se face o analiză 
cost-beneficiu, ceea ce înseamnă că nu vor fi implementate toate măsurile, dacă datele pe 
care le protejăm nu au o importanţă majoră sau riscul este scăzut. 

Cu privire la clădirea unde există centre de stocare a datelor ar trebui, potrivit mai 
multor specialişti, ca aceasta să fie amenajată ţinând cont de următoarele principii: 

În primul rând, nu este nevoie ca toată lumea să afle că acolo se găseşte un centru de 
date, deoarece o astfel de informaţie se obţine cu oarecare dificultate, astfel că cei 
interesaţi trebuie să facă diligenţe pentru a o afla. În această perioadă, intenţia lor poate fi 
descoperită de personalul de securitate specializat. 

În al doilea rând, ar fi bine ca această diviziune să fie amplasată la ultimul etaj sau la 
parterul imobilului, astfel încât persoanele care nu au legătură cu centrul de date, din 
cadrul personalului propriu sau din afară, să nu poată ajunge în mod întâmplător în acest 
loc.  

Ar fi bine ca etajul unde se află centrul de date să aibă cât mai puţine ferestre sau 
chiar de loc. Explicaţia este simplă: cel mai vulnerabil loc pentru efracţie într-o clădire 
sunt ferestrele sau conductele de aer condiţionat (atunci când clădirea este mare iar aceste 
conducte pot fi penetrate de un om). Dacă este posibil, ferestrele ar trebui, dacă nu 
astupate, cel puţin placate cu sticlă laminată sau tablă mai groasă. 

În al treilea rând, uşile de acces în clădire trebuie să fie cât mai puţine la număr, să 
fie rezistente la efracţie, iar balamalele lor să fie montate la interior. Explicaţia este 
simplă şi în acest caz: acestea trebuie să nu poată fi scoase ori tăiate de la exterior. 

Ar fi bine ca punctele de acces în clădire să fie cât mai puţine. Ideal ar fi să existe un 
singur punct de acces şi câteva ieşiri de urgenţă (incendii, calamităţi etc.). Ele trebuie 
securizate prin introducerea unor sisteme biometrice (atunci când datele protejate sunt de 
foarte mare valoare) şi a limitării accesului în clădire prin emiterea cardurilor de acces 
pentru diferite categorii de personal. 

Instalarea de dispozitive anti-întoarcere (anti-passback), capcane-de-om (man-traps) 
şi identificarea tehnicilor tailgating (a urmări pe cineva printr-o uşă înainte de a se 
închide) sunt câteva dintre multele metode prin care o persoana nedorită va fi împiedicată 
să intre în clădire. Prin implementarea de capcane-de-om (man-traps) care vor permite 
doar accesul unei singure persoane, veţi obliga vizitatorii să se identifice înainte de a fi 
lăsaţi să intre înăuntru. Sistemul anti-passback-ul (anti-întoarcere) va împiedica o 
persoană care a intrat în clădire prin tailgating să se întoarcă prin alte locuri decât pe la 
punctul de acces. Montarea a cât mai multor camere de luat vederi; camerele cu circuit 



222 Devianţă şi criminalitate 

închis CCTV sunt descurajante pentru orice oportunist şi acoperă unul dintre principiile 
securităţii, acela de a identifica (atât breşele de securitate, dar şi persoanele). În mod 
obligatoriu ar trebui instalate camere rotative şi cu zoom pe perimetrul clădirii, împreună 
cu camere fixe CCTV care să acopere clădirea şi intrările/ieşirile de la nivelul unde sunt 
stocate datele. Toate înregistrările trebuie să fie stocate digital şi arhivate, ideal ar fi în 
timp real, astfel încât permanent să existe o copie în cazul în care hardul de stocare este 
luat în momentul unei breşe. 

Controlul spaţiului de parcare: Accesul în împrejurimile clădirii, în general locurile 
de parcare, trebuie să fie strict controlat cu bariere la intrare, care să poată fi deschise prin 
telecomandă de structura de securitate în momentul în care şoferul a fost identificat. Ideea 
acestei măsuri este nu numai de a preveni intrarea persoanelor neautorizate în locurile de 
parcare, ci de a împiedica orice persoană să forţeze uşile de acces cu maşina. De aseme-
nea, putem recomanda ca în proiectul de construcţie a clădirii (atunci când centrul de date 
nu a fost încă construit), aceasta să fie amplasată cât mai departe de şosea, iar pe drumul 
de acces până la ea să limităm viteza vehiculelor care se apropie. 

Specialiştii în securitatea incintelor recomandă ca fiecare persoană care intră în 
clădire să fie verificată de patru ori: prima verificare este accesul în zona de parcare, unde 
personalul de securitate are posibilitatea de a verifica dacă aceasta este pe lista 
persoanelor agreate, prin verificarea numărului de înmatriculare a vehiculului cu care se 
deplasează; a doua verificare se face la intrarea în clădire, unde putem controla actele de 
identificare a acestei persoane şi, eventual, o verificare prin sistemele biometrice (atunci 
când acestea au fost instalate şi managerul consideră că sunt obligatorii pentru securitatea 
centrului de date); a treia verificare se va face la intrarea în încăperea unde se găseşte 
centrul de date prin sistemul stabilit prin planul de pază – de obicei se folosesc legitimaţii 
sau carduri de acces; ultima verificare se va face la ieşirea din clădire. 

Nu în ultimul rând, personalul de securitate ar trebui să fie responsabilizat prin 
introducerea în contractul ce urmează să-l semnăm (atunci când apelăm la firme de 
securitate) a unor clauze severe în cazul unor pătrunderi neautorizate, iar când valoarea 
informaţiilor este foarte mare, de pază ar trebui să se ocupe personalul propriu în care 
ştim că putem să avem încredere. Personalul de securitate trebuie testat permanent, pe de 
o parte, pentru a avea garanţia că va interveni eficient când apar breşele de securitate, iar 
pe de altă parte, pentru a-l menţine într-un regim de atenţie şi responsabilitate 
corespunzător. 

 
3. Cu privire la securitatea persoanelor care îşi desfăşoară activitatea într-un 

centru de stocare a datelor 
De la început trebuie să precizăm că procesul de selecţie a personalului este esenţial 

pentru a nu avea probleme de securitate. Marea majoritate a companiilor procedează în 
următorul fel: publică în mijloacele media sau pe siturile destinate angajării forţei de 
muncă, posturile pe care doreşte să le ocupe. Solicitanţii îşi depun CV-ul, apoi personalul 
cu atribuţiuni în domeniu le verifică, se opresc asupra celor care corespund profilului pe 
care îl doreşte compania, iar aceşti din urmă candidaţi sunt invitaţi la interviu. Interviul 
este de altfel cea mai importantă etapă pentru a verifica autenticitatea informaţiilor 
inserate în CV, dar şi un prilej destul de bun de a cunoaşte viitorul angajat. Pentru perso-
nalul care va lucra cu date confidenţiale ale companiei este nevoie de mai mult. În acest 
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sens, este important să fie descoperite posturile potenţial vulnerabile în masa de angajaţi 
ai companiei şi pentru acele poziţii identificate ca având un risc de securitate peste medie 
să fie aplicate alt fel de tehnici de verificare a persoanelor. De exemplu, secretara 
directorului poate fi o vulnerabilitate, în special pentru că ea de obicei nu are cunoştiinţe 
tehnice şi nu poate decide singură ce informaţii trebuie păstrate confidenţiale astfel că 
trebuie specificat din timp cărei persoane trebuie să se adreseze când are astfel de 
probleme. Ar fi bine ca ea să fie „de încredere” şi pe cât posibil neşantajabilă. Dar cea 
mai bună metodă prin care putem să aflăm de valoarea angajaţilor şi dacă aceştia pot 
îndeplini funcţii ce implică un anumit risc de securitate este activitatea de testare.  

Testele pot fi de mai multe feluri: de loialitate, de integritate, de compatibilitate, de 
aptitudini pentru un post etc. Din punctul nostru de vedere importante sunt testele de 
loialitate şi de integritate. Ele se desfăşoară în baza unei metodologii cu caracter intern, 
activitate care trebuie evidenţiată şi în fişa postului. 

Potrivit metodologiei menţionate, activităţile de testare au în vedere verificarea 
modului de respectare a următoarelor principii: 

a) supremaţia legii: principiu conform căruia angajatul are îndatorirea de a respecta 
legile ţării; 

b) prioritatea interesului organizaţiei, principiu conform căruia angajatul consideră 
interesul organizaţiei mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei pe care o 
deţine; 

c) profesionalismul, principiu conform căruia angajatul are obligaţia de a îndeplini 
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 
conştiinciozitate; 

d) integritatea morală, principiu conform căruia angajatului îi este interzis să solicite 
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj ori vreun 
beneficiu în considerarea exercitării funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel 
de această funcţie; 

e) loialitatea, cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea 
funcţiei pe care o deţine şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajatul trebuie să fie 
de bună credinţă şi loial instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. 

 
Organizarea şi desfăşurarea testelor de fidelitate şi integritate profesională se 

realizează în scopul verificării modului în care personalul angajat al instituţiei respectă 
îndatoririle profesionale sau de conduită prevăzute de actele normative în vigoare şi 
regulamentele interne de muncă. 

Metodologia organizării şi desfăşurării testelor de fidelitate şi integritate profesională 
a angajaţilor unei instituţii prevede că această metodă este adoptată în scopul identificării, 
evaluării şi înlăturării vulnerabilităţilor şi riscurilor la care este supus personalul, în raport 
cu nivelurile de exigenţă prevăzute în legile şi dispoziţiile care reglementează statutul şi 
activitatea profesională a angajaţilor instituţiei. 

În mod concret, testul constă în crearea unei situaţii virtuale, similare celor cu care 
personalul se confruntă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni 
disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi 
conduitei adoptate. 

Subiectul testării poate fi orice angajat al instituţiei care face parte din categoria 
angajaţilor care îndeplinesc funcţii cu risc de securitate.  
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De la început trebuie să precizăm faptul că această activitate de testare este acceptată 
în scris de către angajat care se obligă să suporte toate consecinţele în cazul în care 
rezultatul este negativ, inclusiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 
Realizarea unei activităţi de testare presupune următoarele cinci etape: 
Organizarea testării, care urmăreşte: 
- stabilirea personalului şi activităţilor ce vor face obiectul testării; 
- documentarea preliminară referitoare la conduita şi vulnerabilităţile din activitatea 

subiecţilor; 
- stabilirea mijloacelor necesare realizării testării (mijloace de transport, de comu-

nicaţii, de înregistrare audio şi video; 
 
Pregătirea testării – presupune desfăşurarea următoarelor activităţi: 
- pregătirea personalului desemnat pentru efectuarea testării privind conţinutul 

planului de testare şi a conduitei pe timpul testării (mod de adresare, folosirea mijloacelor 
tehnice, mod de acţiune în diferite situaţii); 

- pregătirea şi instalarea mijloacelor tehnice; 
- procurarea documentelor şi actelor necesare pentru realizarea şi susţinerea conspira-

tivităţii legendei; 
- asigurarea bunurilor şi valorilor ce urmează a fi utilizate în cazul în care persoana 

testată le-ar pretinde conform situaţiei virtuale; 
- pregătirea unui model de proces-verbal pentru consemnarea particularităţilor 

valorilor sau produselor utilizate, în vederea identificării ulterioare. 
 
Desfăşurarea testării: acţiunea de testare va fi condusă nemijlocit de o persoană cu 

funcţie de conducere stabilită de directorul structurii. 
 
Întreruperea testării – poate fi dispusă în următoarele situaţii: 
a) lipsa subiectului testat la locul indicat; 
b) cazuri de forţă majoră datorate stării de sănătate sau unor acţiuni neprevăzute; 
c) deficienţe logistice ce nu pot fi înlăturate imediat; 
d) apariţia riscului săvârşirii unor fapte penale de către persoana testată sau de cea 

folosită pentru testare; 
e) alte situaţii care duc la înlăturarea scopului pentru care a fost dispusă testarea. 
 
Finalizarea testării 
Rezultatul şi constatările activităţii de testare vor fi aduse la cunoştinţă directorului 

executiv şi managerului companiei pentru dispunerea măsurilor în consecinţă. Concluziile 
activităţii de testare vor fi consemnate de persoana care a condus acţiunea într-un raport.  

Desigur, testarea nu rezolvă toate problemele, uneori poate fi contestată, dar ne 
lămureşte foarte bine despre ce fel de personal avem în companie şi cum poate acesta să 
fie mai bine folosit. 

Breşe de securitate pot apare în colectivele unde sunt centre de date informatice şi în 
acest sens cele mai cunoscute sunt atacurile de tip „inginerie socială” (social engi-
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neering). Acestea sunt atacuri devenite deja „clasice” şi se derulează în felul următor: un 
angajat primeşte un telefon sau un email de la un atacator care se identifică drept unul 
dintre oamenii cu funcţii importante în companie şi îi cere acestuia să îi dea urgent 
anumite date întrucât este într-o situaţie de criză şi soarta companiei ar putea depinde de 
asta. Aceste date nu sunt neapărat ceva ce angajatul crede că poate fi folosit pentru a ataca 
compania şi, prin urmare, nu îi trezeşte suspiciuni. Ele pot reprezenta, de exemplu, 
username-ul şi parola respectivului angajat. Cu astfel de informaţii un atacator, chiar dacă 
nu obţine acces direct la datele confidenţiale pe care le caută de fapt, obţine un „cap de 
pod” în cadrul companiei. Dacă are username-ul şi parola unuia dintre angajaţi, din acel 
moment poate lansa noi atacuri de acest fel, împotriva altor angajaţi, dar de data asta este 
mult mai credibil, întrucât îşi poate asuma identitatea unui angajat legitim. Spre exemplu, 
pe baza unei astfel de tehnici, un atacator poate obţine relativ uşor o informaţie pe care 
altfel niciun angajat nu ar oferi-o unei persoane din afara organizaţiei, codul de acces în 
clădire. Nu pare un lucru atât de important pentru marea majoritate a angajaţilor, dar ei 
ştiu totuşi că nu trebuie transmis unor persoane străine. Numai că atunci când atacatorul 
reuşeşte să îi convingă că este de fapt un alt angajat, această informaţie va fi oferită 
imediat.  

Singura metodă de protecţie folosită în prezent este dezvoltarea unor politici de 
securitate minime şi obligativitatea participării tuturor angajaţilor la nişte cursuri care 
explică aceste politici (de exemplu, nu transmiteţi date cu caracter confidenţial prin 
telefon, indiferent cine zice interlocutorul că este; dacă nu eşti calificat să determini care 
informaţie este confidenţială, adresează-te şefului tău direct). 

 
Concluzii 
Securitatea informatică este un subiect foarte vast care nu poate fi epuizat în câteva 

pagini. Noi am căutat să scoatem în evidenţă câteva particularităţi ale unui domeniu ce 
este de mare actualitate şi unde oamenii nu prea vorbesc. Până la un punct tăcerea lor este 
de înţeles şi aici aş menţiona un proverb armenesc care spune aşa: „un secret încetează să 
mai fie secret dacă îl cunosc mai mult de două persoane”. Totuşi, să nu uităm că cea mai 
bună cale pentru a avea o viaţă mai sigură este comunicarea şi, în acest sens, schimbul de 
idei este benefic pentru toţi, chiar dacă discutăm despre modul în care trebuie să ne păzim 
secretele. 
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Rezumat: 
Corupţia politică a apărut odată cu politica, dar, amploarea şi diversificarea, fără 

precedent a acesteia, face să fie privită ca o problemă socială cronică, întâlnită în toate 
structurile statului, afectând grav relaţiile sociale şi siguranţa naţională. S-a scris, se scrie 
şi se va scrie în continuare pe acest subiect, cu scopul de a sensibiliza şi a mobiliza toţi 
actorii sociali în diminuarea şi prevenirea actelor de corupţie politică. 

 
Cuvinte-cheie: corupţie; corupţie politică; clasă politică; demnitar; grupuri de 

interese; înalt funcţionar public; lider politic; problemă socială 
 
 
Introducere 
Orice societate se confruntă cu delincvenţă, dar, atât timp cât nu constituie un 

obstacol în funcţionarea normală a societăţii şi a convieţuirii membrilor săi, aceasta este 
văzută ca un „fenomen normal”1. 

O formă aparte a delincvenţei o constituie corupţia. 
Confucius a intuit-o iar Kautylia ştia că omul este o fiinţă coruptibilă, oamenii fiind 

dominaţi de dorinţe, de mânie şi de lux, fiecare dintre aceste dispoziţii generând alte vicii.  
Corupţia, afirma Aristotel, „a adus delapidări publice şi s-a creat, foarte probabil, în 

urma stimei cu totul deosebite dată oligarhiei. Acestea se schimbară mai întâi în tirani, 
după cum tiraniile se prefăcură în curând în demagogi. Lăcomia ruşinoasă a guvernanţilor 
tinzând necontenit a restrânge numărul lor, întări tot pe atâta masele care nu după multă 
vreme deveniră în stare de apărători şi să ia puterea pe seama lor”. 

Mai târziu, nu este îngăduit, aproape deloc, să se adopte o altă formă de guvernământ 
decât democraţia. Cei ce deţin puterea acţionează în primul rând egoist şi apoi aceştia 
sunt preocupaţi de binele public. 

În epoca modernă, Machiavelli şi alţi gânditori identificau fenomenul corupţiei şi 
unii încercau să-l justifice chiar ca pe un mijloc inerent politicii. 

Fiind un fenomen antisocial complex, corupţia se poate aborda din punct de vedere 
sociologic, economic, juridic, filozofic etc.  

Din punct de vedere sociologic, fenomenul de corupţie include ansamblul de 
activităţi ilicite şi ilegitime, realizate de diverse grupuri şi organizaţii (publice şi private), 
precum şi de diverşi indivizi cu funcţii de conducere sau care exercită un rol public, în 
scopul obţinerii unor avantaje materiale sau morale, ori a unui status social superior, prin 

                                                 
1 É. Durkheim, Regulile metodei sociologice, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 145. 
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utilizarea unor forme de constrângere, şantaj, înşelăciune, mituire, cumpărare, influenţă, 
intimidare etc.2 

Corupţia nu înseamnă numai dare şi luare de mită sau trafic de influenţă, ci înglo-
bează o întreagă reţea (formală sau informală) de indivizi, grupuri şi organizaţii, între care 
există relaţii de complicitate, tăinuire şi acoperire reciprocă, în scopul satisfacerii unor 
interese materiale şi morale, publice sau private3. 

 
1. Elementele definitorii ale corupţiei politice din România 
Corupţia politică, inerentă politicii „include acele comportamente care deviază (moral 

şi legal) de la îndatoririle oficiale ale unui rol public (politic) sau care transgresază norma 
privind interdicţia exercitării anumitor forme şi tipuri de influenţă (materială sau morală) 
în scopuri personale”4 şi de grup. 

Intră în sfera corupţiei politice infracţiunile de corupţie prevăzute de legea penală, 
dacă acestea sunt legate direct de atribuţiile oficiale ale demnitarului sau funcţionarului 
public, se comit sub aparenţa de drept sau implică trafic de influenţă. Astfel, în sfera 
corupţiei politice intră: 

- frauda electorală (coruperea alegătorilor, numărarea voturilor în mod necores-
punzător, intimidare la sondaje, promovarea personalului pe alte criterii decât cele 
profesionale şi morale, urmată de manipularea sau şantajarea acestuia); 

- coruperea de către unele grupuri de interese a unor înalţi demnitari şi funcţionari ai 
statului, în scopul obţinerii unor privilegii economice; 

- clientelism, nepotism, patronaj; 
- deturnarea instituţiilor statale de la rolul lor politic sau administrativ, adică 

„mafiotizarea” acestora. Astfel, sunt recrutate persoanele „cheie” din aceste instituţii, care 
pun sub controlul grupului interesat instituţia statului vizată. Prin aceasta urmăresc 
influenţarea şi adoptarea unor decizii favorabile, acapararea unor poziţii importante, 
sustragerea de la controlul statului etc. 

Tentaculele corupţiei se întind şi în mass-media, care, deşi considerată garantul 
democraţiei, poate constitui o sursă de anarhie, atunci când este pusă în slujba unor 
grupuri de interese, şi poate deveni o ameninţare (îndeosebi) pentru o democraţie încă 
insuficient consolidată. 

Privind la televizor sau răsfoind ziarele, este uşor de identificat în slujba cărui grup 
de interes, partid sau lider politic, se acţionează. 

Analizând modalităţile prin care mesajele vehiculate de ştirile difuzate de presa din 
SUA, Roberto Cisino5 arăta că „acestea sunt utilizate în menţinerea şi consolidarea unor 
imagini, atitudini şi opinii care să favorizeze regimul şi cercurile conducătoare din această 
ţară. Transmiţătorii de ştiri, cei care controlează accesul la mass-media, iau materialul pe 
care-l difuzează deja influenţat. El atrage în continuare atenţia că aceştia îl manipulează la 
rândul lor, apelând la diverse tehnici (de obicei la o combinaţie de tehnici) aplicate în 
mod conştient pentru a strecura influenţele, în încercarea de a face ca publicul american 
să gândească, să simtă şi să răspundă într-un anumit mod”. Aşa este. Să ne reamintim 
                                                 

2 D. Banciu, Sociologie juridică, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti, 1995, pp. 152-153. 
3 D. Banciu, op. cit., p. 153. 
4 Ibidem, p. 158. 
5 R. Cisino, Don't blame the people, Los Angeles, California, Diversity Press, 1971. 
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despre zvonurile difuzate în timpul şi după Lovitura de Stat din 1989, respectiv: zvonul 
despre otrăvirea apei; zvonul despre răpirea copiilor; zvonul despre genocidul din 
România etc. 

Zvonul despre genocidul din România, lansat la 25 decembrie 1989, când Tribunalul 
Militar Extraordinar, la ordinul autorilor loviturii de stat, a condamnat cuplul dictatorial la 
moarte şi confiscarea averii, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni6: 

- genocid – peste 60.000 de victime; 
- subminarea puterii de stat, prin organizarea de acţiuni împotriva poporului şi a 

puterii de stat; 
- distrugerea bunurilor obşteşti, privind distrugerea şi avarierea unor clădiri, explozii 

în oraşe etc.; 
- subminarea economiei naţionale; 
- încercarea de a fugi din ţară; 
- fonduri de peste un milion de dolari depuşi în băncile străine. 
Aceasta a fost o ştire falsă, pornită de la o sursă oficială cu credibilitate redusă, 

lansată şi întreţinută de mass-media. Această minciună a înfierat populaţia, dar interesant 
este faptul că a fost crezută şi de cei care, în timpul evenimentelor, instrumentau diferite 
cazuri de infracţiuni (procurori, judecători). 

Verificarea informaţiei s-a realizat în august 1990, când ziarul „Adevărul” a publicat 
un tabel statistic cu 1.030 de morţi pe timpul evenimentelor din decembrie 1989. 

Această cifră a fost majorată de 60 de ori, fiind difuzată de mass-media din ţară şi 
străinătate. 

Aceste date, numite „cifrele durerii”, au fost prezentate de procurorul general al 
României la 10 decembrie 19927. 

Astfel, zvonurile şi ştirile mincinoase şi-au atins ţinta, populaţia astfel „intoxicată” a 
răsuflat uşurată la aflarea veştii execuţiei cuplului dictatorial, în urma unui simulacru de 
proces. Pentru serviciile aduse noii puteri, diverşi indivizi au fost recompensaţi cu grade 
şi funcţii, devenind intangibili. Este arhicunoscut faptul că, până şi împotriva unui 
consilier comunal, era „riscant”, pentru un agent al statului, să-i aplice legea. Putem 
afirma, fără teama de a greşi, că din acest moment a luat amploare şi s-a diversificat 
corupţia politică în România. 

De asemenea, minciuna politică este prezentă frecvent în programele politice din 
campaniile electorale şi chiar în programele de guvernare. Astfel, „Contractul cu 
România”, „Luminiţa de la capătul tunelului”, „20.000 de euro” promişi prin Legea 
Cojocaru, sunt doar câteva dintre minciunile politice. În acelaşi timp, pentru excluderea 
liderilor politici ai partidelor istorice, veniţi din străinătate, s-a folosit, de exemplu, 
sintagma „Ai mâncat salam cu soia8?” Minciunile politice se pot referi la trecut, la 
prezent, dar cel mai des la viitor.  

Tot caracter mincinos au şi unele declaraţii făcute în campanii electorale, de către 
lideri politici care se prezintă drept adversari înverşunaţi ai corupţiei. Din păcate, astfel de 
situaţii sunt numeroase şi întreţin iluzia că, în politică, minciuna este un rău necesar, iar 
                                                 

6 Ziarul „Adevărul”, anul I, nr. 2 din 26 decembrie 1989, p. 1. 
7 Ziarul „Libertatea” nr. 893, 1992, p. 2. 
8 Ziarul de Iaşi din 9 noiembrie  2015, articolul „20 de ani, 20 de vorbe memorabile”. 
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guvernanţii o fac din convingerea că numai în acest fel protejează interesele superioare 
ale guvernaţilor. 

Au apărut o serie de grupuri care, pentru a-şi promova interesele, recurg la diferite 
petiţii adresate autorităţilor, la acte de corupţie şi la sabotarea acţiunii guvernamentale 
sau, după caz, la acţiuni stradale violente, presiuni, ameninţarea cu boicotul, şantajul şi 
acte demonstrative de intimidare. Astfel, până şi „legiuitorul este supus presiunii grupu-
rilor de interese, pentru a produce mai multe texte, care fac dreptul din ce în ce mai 
precar, mai complex şi în cele din urmă inegal”9. 

În opinia unor subiecţi investigaţi, geneza şi amploarea corupţiei din România sunt 
determinate de10: 

- criza de autoritate şi de credibilitate a autorităţilor şi instituţiilor; 
- lipsa de competenţă şi de fermitate a autorităţilor (politice şi ale statului) în 

exercitarea unui control mai strict asupra conduitei operatorilor economici; 
- lipsa de voinţă politică în sancţionarea actelor de corupţie (absenţa sau blândeţea 

sancţiunilor); 
- starea de haos, dezordine şi anarhie în care se găseşte ţara; 
- implicarea directă a reprezentanţilor puterii politice şi a autorităţilor statului în acte 

de corupţie; 
- extinderea corupţiei în sfera principalelor instituţii ale statului de drept (Guvern, 

Parlament, Preşedinţie, Poliţie, Justiţie etc.); 
- ineficienţa funcţionării instituţiilor în România; 
- „setea” de putere politică a unor persoane din vârful piramidei sociale, chiar cu 

riscul tolerării corupţiei; 
- ritmul prea lent şi stilul defectuos imprimat de autorităţi procesului de privatizare; 
Portretul făcut de ilustrul profesor Traian Brăilean11 claselor guvernante ale societăţii 

româneşti de la sfârşitul anilor '30 era crud, aspru şi neiertător. Astfel, încă de la acea 
vreme, Brăilean indica viciul de fond şi cauza tuturor neajunsurilor, şi nu efectul lor, 
atunci când menţiona în scrierile sale că: „Politicienii fură, funcţionarii fură, toată lumea 
fură. De aici ar urma că, dacă nu s-ar fura, toate lucrurile ar merge bine”. Şi acest fapt 
este încă şi mai prezent în zilele noastre. 

În anii 1940, profesorul Brăilean revine cu aceeaşi vervă asupra corupţiei, menţio-
nând: „Dar trebuinţele de lux ale clasei politice, îngroşate neîntrerupt prin oameni noi, 
prin demagogi şi agenţi electorali, întrec cu mult posibilităţile bugetare”. De asemenea, 
acesta arăta12 că, oricât s-ar strânge şurubul fiscal, veniturile realizate nu pot satisface tre-
buinţele clasei politice: locuinţe moderne şi confortabile, automobile, mătăsuri şi parfu-
muri pentru doamne, zestre de milioane pentru fete, plimbări în străinătate etc. În acelaşi 
timp, Brăilean arăta că punctul culminant al corupţiei unei clase politice va fi atins în 
momentul în care această clasă devine „venală în relaţiile cu străinătatea”. Altfel spus, 
                                                 

9 C. Gilia, Teoria statului de drept, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 327. 
10 A se vedea în acest sens: Ancheta de opinie, realizată de Institutul de Sociologie al Academiei, efectuată în 

anul 1993, în: D. Banciu, S.M. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 
p. 23. 

11 T. Brăilean, Sociologia şi arta guvernării, 1937, reeditată în 1940, p. 94, în I. Bădescu, D. Dungaciu, 
R. Baltasiu, Istoria sociologiei – teorii contemporane, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996, p. 599. 

12 T. Brăilean, Sociologia şi arta guvernării, 1937, reeditată în 1940, p. 97, în I. Bădescu, D. Dungaciu, 
R. Baltasiu, op. cit., p. 599. 
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în momentul în care e dispus să renunţe la orice responsabilitate faţă de societatea 
(naţiunea) care a învestit-o cu organizarea şi conducerea destinelor ei, să cedeze sau să 
negocieze orice. 

Dar pornirile clasei politice nu pot fi oprite nici prin justiţie, nici prin piedici morale 
în articole şi ziare, nici chiar prin primejdia externă – când această clasă a pierdut simţul 
de responsabilitate faţă de ţară şi faţă de judecata istoriei. Demagogia, crede sociologul 
Brăilean, este un proces ce apare pe fondul unei crize instituţionale profunde. Demagogia 
devine, altfel spus, un semn al intrării în criză a instituţiilor politice. 

În sfera corupţiei politice pot fi incluşi acei lideri politici, membri ai partidului de 
guvernământ, precum şi alţi înalţi funcţionari şi demnitari ai statului, care, profitând de 
funcţia încredinţată, comit fapte ce constituie infracţiuni de corupţie. 

Aceştia sunt infractori „cu gulere albe”, deoarece au un statut socio-economic 
ridicat, respectabil şi respectat, comit un act care încalcă o regulă legală sau de altă 
natură, referitoare la activităţile pe care le desfăşoară13, în funcţiile şi demnităţile 
încredinţate. 

Beneficiarii corupţiei politice sunt autorii infracţiunilor de corupţie (corupătorii şi 
corupţii), iar victima acestui flagel este poporul. 

În epoca contemporană, se afirmă, tot mai des, că acest fenomen antisocial (corupţia 
politică), a devenit ceva normal în modul de a face politică. În acest sens, G. Sartori arată 
că, de fapt, corupţia politică a atins punctul în care corupe politica14. Acelaşi autor 
menţionează că motivele care determină acest gen de corupţie sunt în număr de trei: 

- primul motiv este criza eticii, şi în mod special „dispariţia eticii serviciului 
public”; 

- al doilea motiv este pur şi simplu faptul că sunt mulţi bani în joc; 
- al treilea motiv este că preţul politicii a devenit extrem de excesiv şi, într-o mare 

măsură, în afara oricărui control. În acest sens, G. Sartori a dat şi următoarele exemple: 
„În SUA costul unui loc de senator în California a atins 15 miliarde de lire, iar cheltuielile 
bienale totale pentru alegerile în Congres se învârt în jurul sumei de 750 de miliarde de 
lire. La ultimele alegeri din Japonia, costul unui loc al partidului liberal-democrat, a fost 
în medie de 10 miliarde de lire. În Italia costul alegerilor a fost estimat la 1500 de 
miliarde de lire”. 

Este un adevăr incontestabil, funcţia politică este costisitoare, astfel că pretendentul 
la o astfel de funcţie, neavând suficienţi bani, apelează la sponsori. Aceştia devin, astfel, 
„protejaţii” partidului sau ai omului politic, care îi va proteja interesele prin promovarea 
unor legi „cu dedicaţie”, prin trafic de influenţă şi fraudarea achiziţiilor publice etc. 

Tot un gen de corupţie este şi faptul că partidele politice au folosit organizaţiile 
sindicale în promovarea intereselor lor electorale, prin intermediul unor lideri de sindicat 
care, ulterior, au „trădat” mişcarea sindicală, intrând în sfera politicului, unde, după cum 
se cunoaşte, au fost „răsplătiţi” cu funcţii şi demnităţi. 

De asemenea, s-a constat, la toate alegerile, că s-au cumpărat voturile, şi nu s-au 
furat, cum greşit adesea se afirmă, şi s-a uzat de alte forme de influenţă necuvenită asupra 
alegătorilor. 

                                                 
13 N. Niţă, Criminologie generală, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, p. 208. 
14 G. Sartori, Ingineria constituţională comparată, Ed. Mediterana, Bucureşti, 2000, pp. 159-160. 
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Un studiu diagnostic, făcut de Banca Mondială în anul 2000, relevă faptul că publicul 
percepea corupţia ca fiind extinsă. Aproximativ două treimi din opinia publică 
românească considera că „toate” sau „majoritatea” persoanelor cu funcţii oficiale sunt 
corupte. De asemenea, oficialităţile publice au indicat niveluri ridicate ale corupţiei: 44% 
au declarat că toate oficialităţile sau majoritatea acestora sunt implicate în acte de 
corupţie. 

Realitatea este pe undeva cea percepută de cetăţeni şi de cei 44% dintre oficialităţi; 
54% dintre oficiali ştiu foarte bine ce se întâmplă în „curtea” lor, dar nu vor să aducă 
atingere propriei lor imagini şi, implicit, instituţiei publice. 

Raportul Comisiei Europene către Consiliu şi Parlamentul European (Raportul Anti-
corupţie al UE) din anul 2014 defineşte corupţia în conformitate cu instrumentele juridice 
internaţionale15, ca fiind „orice abuz de putere prin care se urmăreşte obţinerea de 
foloase în beneficiu propriu”. 

Rezultatele unui sondaj Eurobarometru, din anul 2013, cu privire la percepţiile şi la 
experienţa cetăţenilor europeni în materie de corupţie, indică faptul că, în Croaţia, 
Republica Cehă, Lituania, Bulgaria, România şi Grecia, între 6% şi 29% din respondenţi 
au indicat că li s-a cerut sau sugerat să dea mită în ultimele 12 luni, în timp ce între 84% 
şi 99% din respondenţi sunt de părere că fenomenul corupţiei este răspândit în ţara lor. 

Cele două sondaje indică faptul că percepţia cetăţenilor despre corupţie a rămas 
aceeaşi. 

Din cercetările realizate de Departamentul de Sociologie al Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA), efectuate la data de 6 noiembrie 2015, în rândul 
manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti, rezultă că problemele/revendicările 
acestora sunt: - corupţia politică, pentru 19%; - clasa politică, pentru 10%; - schimbarea 
sistemului, pentru 4%; - un număr de 300 de parlamentari, pentru 3%; - dizolvarea 
Parlamentului, pentru 2%; - imunitatea parlamentarilor, pentru 2%; - în timp ce 3% nu au 
ştiut/nu au răspuns nimic. Un procent de 61% au răspuns că au participat şi la alte mişcări 
de stradă, până la 6 noiembrie 201516. Astfel, din studiul efectuat rezultă că, printre 
problemele/revendicările pe care le au cetăţenii, un loc important îl ocupă corupţia 19% şi 
clasa politică 10%. 

Ca membră a Uniunii Europene, România a trebuit să adopte măsuri în conformitate 
cu recomandările UE, astăzi putându-se afirma că România a devenit cu adevărat un stat 
de drept. Nu mai sunt chemaţi minerii să apere „democraţia” poliţistul, procurorul sau 
judecătorul nu mai acţionează la comandă politică, justiţia intrând în drepturile ei fireşti, 
iar rezultatele luptei împotriva marii corupţii au început să apară; politicieni, miniştri sau 
alţi înalţi demnitari sau funcţionari ai statului au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie, 
trimişi în judecată sau suspectaţi de astfel de acte. 

Astfel, din Raportul Comisiei Europene, rezultă că în ultimii şapte ani DNA a trimis 
în judecată peste 4.700 de persoane. Procentual, 90,25% din cazurile trimise în judecată 
au fost confirmate prin hotărâri judecătoreşti definitive. Circa 1.500 de inculpaţi, dintre 
care aproape jumătate ocupau funcţii foarte înalte, au fost condamnaţi. 

 

                                                 
15 http://eur/lex.europa.eu/LexUriserv/LexUriserv.do?uri=COM:2011:0308:FIN:RO:pdf. 
16 Agerpres, 8 noiembrie, Politică. 
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2. Efectele corupţiei politice  
Analizând dimensiunile şi amploarea fenomenului corupţiei în această etapă, se poate 

afirma că acesta a devenit o problemă socială cronică pentru societatea românească, 
depăşind cu mult limitele „normalităţii” sociale. 

Referitor la efectele corupţiei, T. Brăilean arăta că „urmările corupţiei sunt lămurite: 
instituţiile publice se dezorganizează din lipsă de bani şi prin fraude continui (directe şi 
deghizate), armata nu mai poate fi înzestrată, funcţionarii nu mai primesc lefurile şi caută 
venituri necinstite etc. Pe de altă parte, demagogii, săraci sau nu destul de bogaţi, 
exploatează starea de nemulţumire şi mizerie generală, aţâţând mulţimea la revoltă, 
pentru a acapara puterea care le deschide uşile spre buget”. 

Minimalizarea pericolului public al corupţiei politice face parte din arsenalul 
minciunii politice lansată în scopul calmării neliniştii comunitare. Cu toate acestea, în 
etapa actuală, s-a afirmat17, şi considerăm că este un adevăr, faptul că, „deşi politicienii 
din întreg spectrul politic declară maliţios că nu este o problemă, în România, corupţia 
instituţională, sau că, oricum se face prea mult caz pe această temă, corupţia constituie 
totuşi o problemă gravă şi de lungă durată, adânc înrădăcinată în România”. 

Dezamăgit de politică, Benjamin Franklin a exprimat, la un moment dat, o judecată 
care avea ca temei o atentă şi deosebit de subtilă observare a jocurilor de interese ce au 
loc în sfera deciziilor guvernamentale. Aceasta scoate în evidenţă, cu rafinament 
intelectual, limitele discursului mincinos: „poţi păcăli – spunea el – o parte din viaţă pe 
toată lumea, mai poţi păcăli toată viaţa o parte din lume, dar nu poţi păcăli toată viaţa pe 
toată lumea”. Sintetizând, putem afirma că, într-adevăr, viaţa demonstrează că unii au 
făcut din minciună o practică eficientă de a-şi atinge unele scopuri particulare. 

Prin caracterul său profund şi precumpănitor, corupţia din România a constituit şi 
constituie o piedică în calea dezvoltării economice şi sociale. Corupţia a dăunat şi 
dăunează în continuare statului de drept, creând bariere imense de neîncredere, între 
societate şi elita politică, între cetăţeni şi instituţiile statului, atât pe verticală, cât şi pe 
orizontală18. În acest sens, şi recentul dezastru, de la clubul „Colectiv” din Bucureşti, 
soldat cu 60 de morţi şi peste 120 de răniţi, demonstrează faptul că aceasta se datorează, 
nu numai culpei proprietarilor acestui club, ci şi birocraţiei, abuzului în serviciu şi altor 
forme de corupţie. 

Aşadar, fiind un fenomen antisocial, corupţia politică este o problemă socială cronică 
deoarece: 

- în timp, a luat amploare şi s-a diversificat, fiind greu de înlăturat; 
- constituie o ameninţare gravă la adresa democraţiei; 
- afectează grav structura şi stabilitatea societăţii, inclusiv buna funcţionare a 

administraţiei, a instituţiilor, organizaţiilor şi grupurilor sociale; 
- constituie un real pericol pentru supremaţia dreptului şi a justiţiei; 
- subminează economia de piaţă; 
- conduce la inegalitate socială, sărăcie, şomaj etc. 

                                                 
17 N. Niţă, Criminologie generală, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2013, pp. 211-212. 
18 Idem. 
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De asemenea, corupţia conduce în mod inevitabil la scăderea autorităţii instituţiilor 
fundamentale ale statului, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor legale, precum şi la dimi-
nuarea încrederii populaţiei în acestea19. 

Având în vedere aspectele menţionate mai sus, din punctul nostru de vedere, 
principalele efectele ale corupţiei politice, care fac ca aceasta să constituie o problemă 
socială cronică, pot fi grupate în următoarele categorii: - efecte asupra politicii, 
administraţiei, şi instituţiilor; - efecte economice; alte efecte ale corupţiei, pe care le vom 
trata succint în continuare. 

 
Efectele corupţiei asupra politicii, administraţiei şi instituţiilor. În acest sens, este 

cert, corupţia politică aduce atingere democraţiei şi funcţionării în bune condiţiuni a 
guvernării. În alegeri şi legislativ este diminuată responsabilitatea şi este denaturată 
reprezentarea în elaborarea politicilor. Statul de drept este compromis prin penetrarea 
corupţiei în sistemul judiciar. Serviciile publice sunt ineficiente ca urmare a existenţei 
corupţiei în administraţia publică. Cu alte cuvinte, capacitatea instituţională a guvernului 
se erodează, funcţiile şi demnităţile publice fac obiectul vânzării şi cumpărării, iar resur-
sele sunt folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate. 

 
Efectele economice ale corupţiei. Avem în vedere că efectele corupţiei politice în 

parteneriatul public-privat sunt cele care ţin de costuri. Astfel, preţul plăţilor ilicite 
măresc costurile în afaceri şi cheltuielile cu negocierile, iar acordurile încheiate prezintă 
riscul de a fi încălcate. Umflarea costurilor în afacerile cu statul conduce la denaturarea 
pieţei firmelor, prin susţinerea firmelor ineficiente şi înlăturarea acelora care fac dovada 
că sunt competitive. De asemenea, importante efecte economice ale corupţiei politice în 
sectorul public sunt cele legate de investiţii. În acest sens, investiţiile publice sunt dirijate 
în proiectele unde comisioanele sunt mai mari din partea mituitorului. În aceste situaţii, 
normele de construcţie, de mediu sau alte reglementări sunt încălcate frecvent, în dauna 
calităţii serviciilor guvernamentale, suprastructurii şi bugetului public etc. 

 
Alte efecte ale corupţiei. Oficialii care aplică legislaţia în domeniul mediului, mituiţi 

sau care pot fi mituiţi uşor, nu aplică corect legislaţia în domeniul mediului, cu consecinţe 
nefaste asupra acestuia. Astfel, este încălcat dreptul fundamental la un mediu sănătos şi 
echilibrat ecologic. Uneori, fondurile donate de către diferite organizaţii nu sunt investite 
în sănătate şi nici nu sunt date celor care au nevoie de asistenţă medicală. Astfel, banii 
sunt folosiţi pentru satisfacerea unor interese, altele decât îngrijirile medicale. Ajutoarele 
alimentare destinate celor săraci sunt însuşite de către unii agenţii statului, corupţi, sau 
ajung la mituitori etc. 

Cele mai multe dintre studii scot în evidenţă faptul că urmările economice şi sociale 
ale corupţiei sunt mult mai grave decât crimele şi delictele contra proprietăţii, costul 
acestora fiind de trei ori mai mare decât întreaga categorie de acest gen de infracţiuni. 

 
Concluzii şi opinii 
Corupţia din România nu este produsul Loviturii de Stat din Decembrie 1989. Ea a 

existat şi înainte de această dată. Dar, tot atât de adevărat, este şi faptul că puterea politică 

                                                 
19 N. Nelu, Crima şi criminalitatea – ameninţare gravă a dezvoltării armonioase şi echilibrate a statului 

român, în Revista „Acta Universitatis George Bacovia. Juridica”, Volume 1, Issue 1, Jan-Jun 2012, pp. 7-25. 
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instalată în Decembrie 1989, formată, în mare parte, din foşti activişti de frunte ai PCR, 
marginalizaţi, a luat o serie de măsuri de ordin politic, economic, social etc., care au 
condus la amplificarea şi diversificarea actelor de corupţie, autorii acestora fiind dem-
nitari şi funcţionari din Parlament, Guvern, administraţie, precum şi din alte instituţii ale 
statului. Până la intrarea în Uniunea Europeană, nu se poate vorbi, cu mici excepţii, de 
rezultate deosebite în lupta împotriva corupţiei, întrucât, după cum se ştie, se acţiona 
numai la comanda unor decidenţi politici.  

Necesitatea prevenirii şi combaterii corupţiei, derivă din faptul că aceasta „constituie 
o ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului, echităţii sociale şi a 
justiţiei, erodează principiile unei administraţii eficiente, subminează economia de piaţă 
şi pune în pericol stabilitatea instituţiilor statale”, se arată în Preambulul Programului 
Naţional de prevenire a Corupţiei. 

Lupta împotriva politicienilor corupţi, aşa cum arăta T. Brăilean20, „nu poate avea sorţi 
de izbândă, decât prin stârpirea corupţiei politicianiste. Politicienii nu pot stârpi corupţia 
fără să se stârpească pe ei înşişi. De aici, dificultatea problemei. Dacă, clasa noastră politică 
este venală şi coruptă, sau este pe cale de a deveni, prăbuşirea societăţii nu poate fi oprită, 
decât prin crearea unei noi elite, disciplinate, incoruptibile, patriotice”21. 

Într-adevăr, lupta împotriva marii corupţii este o problemă dificilă şi periculoasă 
pentru agenţii statului, atunci când nu este voinţă politică. De aici, aşa cum arăta, pe drept 
cuvânt, profesorul T. Brăilean, poporul trebuie să renunţe la politicienii corupţi şi să-şi 
aleagă reprezentanţii care acţionează, în limitele legii, în interesul său, interes naţional. 

Rămân, în continuare, vulnerabile la corupţie, îndeosebi la cea politică, partidele 
politice şi Parlamentul. De asemenea, sunt vulnerabile la corupţie, Guvernul, Adminis-
traţia şi alte instituţii ale statului. 

Dintre factorii de risc putem enumera: efectele imunităţilor parlamentare; interesele 
de grup sau clientelare care pot influenţa iniţiativele legislative; - finanţarea partidelor 
politice; aplicarea legilor; licitaţiile; politizarea unor sectoare cum ar fi administraţia, 
sectorul forestier etc. 

Influenţarea pozitivă a comportamentului demnitarului sau funcţionarului corupt, 
poate fi asigurată de cetăţeni, şcoală, mass-media, propria conştiinţă, alte forme. Astfel, 
recentele proteste din Bucureşti şi din ţară vizează nu numai politicile economice şi 
sociale, ci şi integritatea şi responsabilitatea elitelor politice, societatea civilă reacţionând 
la marile scandaluri de corupţie în care sunt implicaţi înalţi demnitari şi funcţionari ai 
statului, la corupţia din sănătate, educaţie şi din alte sectoare ale vieţii economice şi 
sociale etc. Cea mai mare nemulţumire a manifestanţilor o reprezintă corupţia, despre 
care aceştia afirmă că se lovesc la fiecare pas. 

Corupţia poate fi prevenită şi diminuată printr-o gamă largă de politici preventive, care 
acoperă o varietate largă de aspecte, dintre care menţionăm: acţiuni menite să conducă la 
formarea unei culturi de integritate; norme etice lipsite de ambiguităţi; mecanisme şi 
instrumente eficace de control; acces mai uşor la informaţii de interes public; o mai mare 
transparenţă în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale; accesul neîngrădit 
al observatorilor în secţiile de votare şi birourile electorale etc. 
                                                 

20 T. Brăilean, Sociologia şi arta guvernării, 1937, reeditată în 1940, p. 94, în I. Bădescu, D. Dungaciu, 
R. Baltasiu, Istoria sociologiei – teorii contemporane, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996, p. 599. 

21 Idem. 
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Din punctul nostru de vedere, pedeapsa cu închisoarea nu ar fi recomandată decât ca 
excepţie, în cazul faptelor de corupţie, spălare de bani, evaziune fiscală şi în alte 
asemenea fapte, întrucât cheltuielile de detenţie sunt foarte mari, iar rezultatele reso-
cializării în instituţiile de detenţie sunt nesatisfăcătoare. Astfel, din Raportul anual 2014 
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, rezultă că 43% reprezintă ponderea 
deţinuţilor recidivişti, raportat la efectivul total, acesta fiind în scădere raportat la anii 
precedenţi: 2009 – 44,82%; 2010 – 44,93%; 2011 – 45,78%; 2012 – 45,78%; 2013 – 
44,78%. Dacă am lua în calcul şi procentul celor care au executat pedeapsa şi au plecat în 
străinătate, unde au comis alte infracţiuni, pentru care execută pedeapsa în ţara respectivă, 
vom vedea că resocializarea în penitenciar nu dă rezultate pe măsura efortului financiar 
pe care îl face societatea. Eforturile financiare, după cum rezultă din Raportul anual 2014 
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au fost mari. Astfel, pentru întreţinerea unui 
deţinut în 2014, cost mediu, au fost de 535 lei pe lună, iar structura efectivelor aflate în 
penitenciare la 31 decembrie 2014 era de 30.156 persoane, cu 3944 persoane (condam-
nate definitiv, arestate preventiv, internaţi în centre de detenţie sau centre de educative), 
mai mult faţă de anul 2008 (26.212 persoane). Iată de ce pledez pentru aplicarea pedepsei 
cu executarea unei munci în folosul comunităţii, pentru autorii infracţiunilor de corupţie. 
Astfel, cred că impactul acestei pedepse ar fi unul destul de pozitiv. De exemplu, la o 
condamnare de 5 ani la executarea unei munci în folosul comunităţii, s-ar economisi 
totalul cost mediu de întreţinere pentru fiecare deţinut, respectiv suma de 32.100 lei. 
De asemenea, într-un anumit procent din perioada în care a executat pedeapsa, ar 
putea să fie considerată şi vechime în muncă. Totodată, avem în vedere şi interdicţia de a 
mai ocupa vreo funcţie sau demnitate publică, pe întreaga durată a vieţii, stabilirea şi 
acordarea unei pensii minime pe economie, şi nu pensie de serviciu sau pensie specială. 
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Rezumat: 
Intrarea în vigoare a noului Cod penal a constituit un eveniment juridic deosebit de 

important, iar ca orice eveniment legislativ de mare amploare, şi mereu reactualizabil, nu 
este în afara observaţiilor sau sugestiilor de perfecţionare ulterioară. În cadrul lucrării am 
examinat aspecte istorice, unele dispoziţii generale care privesc infracţiunea de ucidere a 
nou-născutului săvârşită de către mamă, modificările aduse de noua legislaţie în ceea ce 
priveşte conţinutul constitutiv al infracţiunii, precum şi măsurile preventive ce se impun 
pentru evitarea săvârşirii unor astfel de fapte prevăzute de legea penală. Elementele de 
noutate constau, atât în examinarea realizată, cât şi în propunerile de lege ferenda care 
privesc: modificarea şi completarea sancţiunii, denumirea marginală a acesteia, dar şi 
sancţionarea faptei săvârşită din culpă. Lucrarea poate fi utilă teoreticienilor, practi-
cienilor şi, în aceeaşi măsură, legiuitorului, în eventualitatea acceptării propunerilor 
formulate. 

 
Cuvinte-cheie: noul Cod penal; infracţiune; pruncucidere; intenţie repentină; 

pedeapsă 
 
 
1. Consideraţii introductive 
Uciderea copilului nou-născut, de către mama sa este considerată drept „una dintre 

cele mai absurde şi inumane infracţiuni” datorită contrastului dintre facilitatea agresiunii 
şi lipsa de apărare a victimei, dar şi prin faptul că infirmă instinctul matern firesc. De-a 
lungul timpului, uciderea copilului nou-născut a cunoscut interpretări diferite, de la 
acceptarea totală şi necondiţionată (uciderea gemenilor sau uciderea celor proveniţi din 
afara familiei, sacrificarea pentru îmbunarea zeităţilor, uciderea copilului de sex nedorit 
etc.) parcurgând etapa în care se aplicau diverse forme de sancţiune mamei (îngroparea de 
vie a mamei vinovate conform legilor canonice sau arderea pe rug a acesteia, decapitarea 
mamei în Austria secolului al XVIII-lea etc.) aceste sancţiuni fiind diferenţiate după cum 
copilul avea o provenienţă legitimă sau nelegitimă [1].  

În legislaţia penală română infracţiunea de ucidere a nou-născutului de către mama sa 
a avut o reglementare interesantă. Astfel, Codul penal din 1864, sub denumirea de 
„pruncucidere”, încrimina în art. 230 „omorul copilului său, născut de curând” 
infracţiune pedepsită, conform art. 232 alin. (1) cu muncă silnică pe viaţă, afară de 
pruncuciderea prevăzută de art. 232, alin. (2), când infracţiunea se va săvârşi asupra unui 
copil nelegitim, de către mama sa, care se pedepseşte cu recluziunea. Codul penal din 
Transilvania, în art. 284, prevedea, de asemenea, pedeapsa cu recluziunea până la 5 ani 
pentru mama care, cu intenţie, îşi va ucide copilul natural, în timpul naşterii sau imediat 
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după naştere. Faţă de inexactitatea expresiilor „născut de curând” sau „imediat după 
naştere”, Codul penal din 1936 a dat o formulare mai clară dispoziţiei de încriminare a 
pruncuciderii, prevăzută în art. 465, potrivit acestei reglementări, infracţiunea e săvârşită 
de „mama care îşi ucide copilul natural înainte de a fi expirat termenul legal de 
declarare la Oficiul stării civile”. În schimb, Codul penal din 1969 a adoptat o altă 
concepţie iar, ca urmare, încriminarea faptei de pruncucidere a primit un conţinut distinct, 
astfel, potrivit art. 177, pruncuciderea constă în „uciderea copilului nou-născut, săvârşită 
imediat după naştere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de 
naştere” [2]. 

Cum nici în prezent nu se poate contesta existenţa unei anumite mentalităţi de 
respingere a mamei care naşte un copil în condiţiile arătate, aceasta manifestându-se mai 
ales la nivelul familiei de origine, a mediului cultural în care trăieşte persoana respectivă, 
iar aceste elemente conduc la un fenomen de dezaprobare şi de marginalizare a mamei care 
naşte un copil din afara căsătoriei, fenomen ce nu poate fi ignorat, mai ales din punct de 
vedere al repercusiunilor asupra stării psihice a femeii însărcinate. În măsura în care aceste 
constatări sunt exacte, ele trebuie să-şi găsească o reflectare în norma de drept. Astfel, s-a 
exprimat opinia potrivit căreia este necesară o revedere a dispoziţiei de incriminare, a faptei 
de pruncucidere, în sensul că legea penală să-şi îndrepte atenţia în mod special asupra 
situaţiei grele a mamei supuse unei puternice presiuni psihice şi economice, care o împing 
spre gestul disperat de a-şi ucide copilul imediat după naştere [2]. 

În prezent, această infracţiune este reglementată în art. 200 alin. (1) C. pen. astfel: 
„uciderea copilului nou-născut, imediat după naştere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de 
către mama, aflată în stare de tulburare psihică”. 

Ţinând seama de aceste împrejurări, toate legislaţiile moderne, au prevăzut un regim 
juridic mai blând pentru mama care-şi ucide copilul imediat după naştere [2]. 

 
2. Analiza conţinutului constitutiv al infracţiunii 
Prin latura obiectivă a unei infracţiuni înţelegem activitatea fizică, materială desfă-

şurată de subiectul activ, susceptibilă să producă o schimbare în lumea înconjurătoare 
prin lezarea ori prin punerea în pericol a unei valori sociale şi a relaţiilor sociale 
corespunzătoare acesteia [3]. 

La orice infracţiune, latura obiectivă cuprinde în structura sa următoarele compo-
nente: elementul material, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate dintre acestea [4]. 

Cerinţele esenţiale, cerute de elementul material al infracţiunii, analizate în această 
secţiune, sunt următoarele: acţiunea de ucidere a copilului nou-născut să aibă loc 
„imediat după naştere” iar a doua cerinţă esenţială este ca acţiunea de ucidere să fie 
determinată de „starea de tulburare psihică”. 

Astfel, sub aspectul elementului material, fapta se realizează prin activitatea de 
ucidere a copilului nou-născut. Infracţiunea se poate comite prin acţiune (lovire, diferite 
moduri de asfixie, înecare, compresiune toraco-abdominală etc.)[5], dar poate fi săvârşită 
şi prin omisiunea îndeplinirii unor acte de importanţă vitală pentru copil, cum ar fi 
nehrănirea acestuia, lăsarea în frig, abandonarea copilului într-un loc sau mod care-l 
expun la moarte şi pe care mama avea obligaţia legală să le execute [6].  

O altă cerinţă esenţială este aceea ca acţiunea sau inacţiunea să aibă loc „imediat 
după naştere, dar nu mai târziu de 24 de ore”, astfel, se fixează timpul de comitere, adică 
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limitele de timp sau perioada de timp în care uciderea copilului atrage încadrarea faptei în 
art. 200 alin. (1) C. pen. [6]. În raport cu delimitarea perioadei „imediat după naştere, dar 
nu mai târziu de 24 de ore” decurg câteva consecinţe importante din punctul de vedere al 
încadrării juridice a faptei de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă. Astfel, 
constituie infracţiunea prevăzută în art. 200 alin. (1) numai uciderea de către mamă a 
copilului său, după naştere şi înăuntrul perioadei imediat următoare acesteia, până la 
limita arătată [7]. Fapta constituie infracţiunea de ucidere a nou-născutului săvârşită de 
către mamă şi în cazul în care acţiunea de ucidere a avut loc în interiorul acestei perioade, 
dar moartea copilului a intervenit ulterior acesteia. Dimpotrivă, fapta nu va constitui 
infracţiunea de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă, ci infracţiunea de 
violenţă în familie, dacă uciderea copilului nu a fost comisă în intervalul de timp arătat, ci 
într-un moment posterior acestuia, chiar dacă starea de tulburare postnatală persistă [5]. 

Trebuie menţionat şi faptul că, dacă au fost ucişi copii gemeni, va exista un concurs 
real de infracţiuni, iar nu o infracţiune continuată sau o infracţiune simplă, în forma 
unităţii naturale.  

Potrivit Codului penal anterior, dacă mama nu se afla într-o astfel de tulburare 
pricinuită de naştere, care să-i influenţeze responsabilitatea în momentul săvârşirii faptei, nu 
exista infracţiunea de pruncucidere, ci infracţiunea de omor calificat în condiţiile art. 177. 
Tulburarea pricinuită de naştere a provocat controverse în practica judiciară şi a dus la 
soluţii atipice. Sub acest aspect, s-a statuat că există această infracţiune numai dacă 
uciderea copilului nou-născut de către mamă s-a produs din cauza tulburării pricinuite de 
naştere, astfel încât eventualitatea stării conflictuale anterioare şi extrinseci naşterii, cum 
ar fi teama de reacţia părinţilor, soţului, socrilor sau oprobiului celui din jur, nu aveau 
nicio relevanţă pentru existenţa infracţiunii de pruncucidere. Aceste împrejurări, chiar 
dacă au fost de natură să influenţeze starea psihică a inculpatei, nu constituiau decât 
mobiluri ale săvârşirii faptei, fără să aibă vreo semnificaţie în ceea ce priveşte existenţa 
tulburării cerută de această infracţiune [8]. 

Astfel, s-a considerat că tulburările pricinuite de naştere, pe care le-a avut în vedere 
legiuitorul când a incriminat fapta, în art. 177 C. pen anterior, ca formă a omorului şi care 
atrăgeau răspunderea penală atenuată, sunt tulburările de natură psiho-patologică, 
tulburările anormale maladive, provocate de diverşi factori nocivi (psihoza puerperală 
clasică, psihoza maniaco-depresivă, tulburările schizofre-niforme etc.). În opinia practicii 
judiciare nu constituiau „tulburare pricinuită de naştere” acele tulburări emoţional-
afective determinate de stările conflictuale, ori potenţial conflictuale în care se găseşte 
mama care nu-şi doreşte copilul [9]. 

Modul concret de săvârşire a faptei, circumstanţele anterioare, concomitente sau 
ulterioare naşterii (ascunderea ori negarea sarcinii faţă de membrii familiei, şi în general 
faţă de persoanele apropiate, neprezentarea la medic pentru luarea în evidenţă şi 
supravegherea evoluţiei sarcinii, crearea condiţiilor pentru naşterea în condiţii de 
singurătate, fără a apela la ajutorul celorlalţi membri ai familiei, ori la ajutorul cadrelor 
medicale, retragerea în locuri izolate pentru a naşte, deplasarea în locuri izolate cu nou-
născutul, locuri care oferă condiţii adecvate suprimării vieţii copilului, procurarea sau 
pregătirea unor obiecte necesare acţiunii etc.) erau considerate elemente de fapt care 
puteau releva intenţia de omor a nou-născutului de către mamă, eventual premeditarea, de 
asemenea, puteau infirma existenţa intenţiei spontane de omor, intenţie specifică 
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infracţiunii de pruncucidere, deoarece aceasta se forma sub imperiul stării de tulburare iar 
acţiunea de ucidere executându-se simultan sau în intervalul de timp cât persistă această 
stare. Nici măcar simplele tulburări psihice ale inculpatei în intenţia spontană în 
comiterea faptei nu erau suficiente singure, să ducă la concluzia că inculpata a comis 
infracţiunea de pruncucidere.  

Toate aceste decizii au fost inspirate de o decizie de îndrumare a fostului Tribunal 
Suprem, în care se arăta că nu orice tulburare este de natură să justifice încadrarea 
juridică a faptei în infracţiunea de pruncucidere, ci numai tulburarea ivită în procesul 
naşterii sau consecutivă acesteia. Manifestările emoţional-afective determinate de situaţii 
neconvenabile mamei – cum ar fi părăsirea de către bărbatul cu care a întreţinut relaţii 
intime, teama de părinţi – nu puteau fi luate în considerare [10].  

Deşi a constatat inexistenţa infracţiunii de pruncucidere, acolo unde s-a dovedit 
existenţa unor tulburări psihice ale persoanei ori discernământ diminuat sau reacţie 
depresivă survenită pe fondul carenţelor severe instructiv-educative, ori capacitatea 
psihică de apreciere critică asupra faptei comise, pe fondul situaţiei sociale a mamei (stări 
conflictuale, relaţii de familie, percepţia acestora în societate etc.) pedeapsa aplicată 
pentru omor a fost atenuată, 5 ani [11], 7 ani [12], 8 ani [13], încadrarea juridică potrivit 
Codului penal anterior, a fost la infracţiunea de omor calificat şi omor deosebit de grav. 
În schimb, acolo unde nu s-a constatat însă existenţa unei stări de tulburare pedeapsa 
aplicată a fost exemplară; 20 de ani [14], 16 ani [15].  

Legiuitorul, sesizând aceste dificultăţi de interpretare, în Codul penal anterior [5], a 
modificat condiţia de ordin subiectiv pe care trebuie să o îndeplinească mama, înlocuind 
termenul „tulburare pricinuită de naştere” cu cel de „tulburare psihică”. Această din 
urmă noţiune, deşi evident cu o sferă de cuprindere mai mare decât aceea de „tulburare 
pricinuită de naştere”, nu este însă de natură să cuprindă orice tulburare psihică, ci numai 
pe acelea care particularizează starea femeii însărcinate sau a lăuzei în context psihologic, 
fiziologic, dar şi social [5]. 

Aceasta este o stare care se întâlneşte numai în persoana mamei, nefiind specifică 
tulburărilor psihice, comune, de care poate suferi orice persoană. În concluzie, este vorba 
de o tulburare psihică strâns legată (sau poate chiar determinată) de sarcină şi de procesul 
naşterii, precum şi de implicaţiile pe care acestea le au asupra femeii însărcinate, din 
punct de vedere psihologic şi social. Considerăm că tulburările psihice constând în 
manifestările emoţional-afective determinate de stările conflictuale, ori potenţial conflic-
tuale, în care se găseşte mama care nu-şi doreşte copilul, datorită unor motive ce ţin de 
contextul social, de comunitatea în care aceasta se află, se înscriu în condiţia subiectivă 
impusă de Codul penal în vigoare pentru existenţa infracţiunii de ucidere a nou-
născutului. O condiţie esenţială însă este ca starea de tulburare psihică să nu înlăture 
responsabilitatea mamei, caz în care ne-am afla în prezenţa unei cauze de neimputabilitate 
prevăzută în art. 28 C. pen. (iresponsabilitatea).  

Pentru a se stabili starea femeii inculpate, în momentul naşterii copilului, este necesar 
să se efectueze o expertiză medico-legală, care să constate dacă a existat ori nu această 
stare de tulburare care justifică încadrarea faptei în art. 200 C. pen.  

În doctrină s-a pus în discuţie dacă cerinţa legii de a exista o tulburare psihică nu 
conduce la subordonarea soluţiei juridice celei medicale, şi că încadrarea juridică este 
condiţionată aproape în exclusivitate de concluziile raportului de expertiză medico-legală. 
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În ceea ce ne priveşte, putem afirma că instanţa este în drept să efectueze o evaluare a 
probelor în ansamblul lor, pentru a decide dacă sunt sau nu întrunite elementele consti-
tutive ale infracţiunii prevăzute în art. 200 alin. (1) C. pen. [15]  

Urmarea imediată a infracţiunii o constituie moartea copilului nou-născut. În cazul în 
care nu se produce moartea nou-născutului fapta poate fi încadrată în art. 200 alin. (2) C. 
pen., care constituie o formă atenuată a infracţiunii de loviri sau alte violenţe, respectiv a 
infracţiunii de vătămare corporală [17].  

Între acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi rezultatul produs (moartea victimei) 
trebuie să existe legătură de cauzalitate, de regulă, aceasta rezultă din materialitatea 
faptelor, fără a fi exclusă posibilitatea unor probe contrare. Legătura cauzală trebuie să 
existe nu numai între activitatea mamei şi moartea victimei, dar şi între naştere şi starea 
de tulburare psihică a mamei, dacă nu a existat starea de tulburare, nu va exista 
infracţiunea de ucidere a nou-născutului, ci, aşa cum am arătat, infracţiunea de violenţă în 
familie (art. 199 C. pen.) [16]. 

Nu interesează dacă acţiunea sau inacţiunea mamei a fost suficientă prin ea însăşi să 
producă moartea copilului sau dacă acest rezultat s-a produs în concurenţă cu alte cauze 
sau împrejurări preexistente, concomitente sau survenite. Dacă moartea copilului inter-
vine imediat după naştere datorită unor malformaţii congenitale incompatibile cu viaţa 
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată nu există iar fapta nu 
va constitui infracţiune [16].  

Ţinând seama de corelaţia dintre obiectiv şi subiectiv, se impune a semnala şi faptul 
că, sub aspectul laturii subiective, este necesar ca intenţia de a ucide, care prezidează 
săvârşirea faptei de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă, să se fi născut sau 
să se fi format ca urmare şi sub impulsul stării de tulburare psihică consecutivă naşterii, în 
condiţiile unei responsabilităţi afectate de această stare. Intenţia de a ucide se manifestă, 
în acest caz, ca intenţie spontană, repentină sau impetuoasă, caracterizată prin aceea că se 
naşte şi se execută, sub influenţa acestei tulburări psihice, simultan sau în intervalul de 
timp cât aceasta persistă, fiind incompatibilă cu premeditarea [6]. 

Uciderea nou-născutului se săvârşeşte cu intenţie, în ambele ei modalităţi, directă sau 
indirectă. Atitudinea subiectivă a autoarei de a urmări sau de a accepta producerea 
rezultatului faptelor sale trebuie însă să fie spontană, determinată exclusiv de starea de 
tulburare psihică şi să se manifeste simultan sau în intervalul de timp cât există această 
stare.  

În acest sens, în practica judiciară s-a decis că nu există această infracţiune dacă 
femeia nu a acţionat cu intenţie spontană, determinată de starea de tulburare psihică, ci a 
pus în executare o hotărâre luată anterior. Cum ar putea fi, spre exemplu, atunci când 
mama a ascuns sarcina, iar după ce a născut a sugrumat copilul. Aceste situaţii trebuie 
însă interpretate de la caz la caz, neînsemnând, de plano, că orice ascundere a sarcinii de 
către viitoarea mamă înseamnă neapărat intenţia de ucidere a nou-născutului, putând fi 
vorba şi de amânarea luării unor decizii dureroase în plan social pentru aceasta. Faptul că 
viitoarea mamă ascunde sarcina nu exclude posibilitatea formării unei intenţii spontane de 
ucidere a nou-născutului, imediat după naştere, pe fondul realizării consecinţelor pe plan 
social şi sub imperiul unei tulburări psihice; de asemenea, nu constituie infracţiunea de 
ucidere a nou-născutului fapta învinuitei de a da naştere unui copil fără să fie asistată 
medical, de a înfăşura copilul nou-născut într-un pulovăr de lână imediat după naştere şi 
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a-l lăsa la un bloc de locuit în casa scării, în imediata apropiere a apartamentelor, cu 
intenţia vădită ca acesta să fie găsit de îndată de locatari, ceea ce s-a şi întâmplat. Deşi din 
raportul de expertiză medico-legală psihiatrică rezultă că fapta de abandon a copilului 
nou-născut a fost comisă de învinuită pe fondul unei puternice tulburări pricinuită de 
naştere, datorită unei reacţii depresiv-anxioase, cu fenomene de deconcentrare mintală, iar 
comportamentul învinuitei a fost determinat de reacţii de scurtcircuit de intensitate psiho-
logică, care i-au atenuat discernământul, fapta sus-menţionată a învinuitei nu constituie 
infracţiunea prevăzută de art. 200 C. pen. întrucât asupra nou-născutului nu s-au exercitat 
acte de violenţă şi nici alte manevre de curmare a vieţii, intenţia mamei fiind ca acel copil 
să fie găsit imediat după abandonare [6]. 

La toate infracţiunile intenţionate săvârşite în concret, organele judiciare au obligaţia 
de a cunoaşte mobilul cu care a acţionat făptuitorul. De regulă, mobilul nu este un 
element constitutiv care să condiţioneze existenţa faptei incriminate, aceasta subzistă 
indiferent de mobil, totuşi mobilul trebuie cunoscut, el având relevanţă în ceea ce priveşte 
individualizarea pedepsei [3]. Aşa cum am observat, mobilul constă în impulsul care l-a 
determinat pe făptuitor să comită infracţiunea, lipsa oricărui mobil putând fi un indiciu al 
stării de iresponsabilitate [18]  

În cazul infracţiunii de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă scopul nu 
condiţionează existenţa acesteia, dar, dacă se constată că mama a acţionat în scopul 
producerii rezultatului infracţiunii, adică moartea copilului, fapta va constitui infracţiunea 
de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 C. pen. 

 
3. Modalităţi de prevenire 
Lupta împotriva criminalităţii se realizează prin măsuri concrete de prevenire, dar şi 

de constrângere, prin aplicarea sancţiunilor penale.  
Problematica criminalităţii există în toate statele lumii, lupta împotriva acesteia fiind 

inspirată, printre altele, de politica penală comportând soluţii la nivel naţional. 
În ceea ce priveşte infracţiunea de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă, 

datorită specificului acesteia, propunem următoarele măsuri preventive:  
 informarea tinerelor însărcinate care, din diferite motive, nu doresc copilul, despre 

procedura adopţiei,  
 gratuitatea procedurilor de întrerupere a cursului normal al sarcinii pentru femeile 

cu venituri reduse,  
 înfiinţarea unor centre de consiliere şi de asistenţă pentru tinerele însărcinate, în 

special a celor care se află în evidenţe medicale cu afecţiuni psihice.  
 
4. Concluzii şi propuneri de lege ferenda 
Legiuitorul, în Codul penal în vigoare, a menţinut în conţinutul acestei fapte cerinţa 

„imediat după naştere”, condiţie la care iniţial s-a dorit renunţarea datorită contro-
verselor pe care le-a generat; totuşi, pentru a înlătura orice fel de aplicare neunitară a 
textului a fost instituit un termen fix în interiorul căruia se poate comite fapta încriminată, 
respectiv 24 de ore de la naştere. În acest mod, legiuitorul a curmat orice fel de 
controversă referitoare la înţelesul expresiilor „nou-născut” şi „imediat după naştere”. 
Ca atare, fapta mamei care-şi ucide nou-născutul imediat după naştere, pentru a putea fi 
încadrată în art. 200 alin. (1) C. pen., trebuie săvârşită înăuntrul termenului de 24 de ore 
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stabilit de legiuitor în norma de incriminare, dacă fapta e săvârşită în afara acestui termen, 
încadrarea infracţiunii va fi diferită. 

O altă modificare adusă de noul Cod penal priveşte un element subiectiv, şi anume 
starea specială în care se află mama care-şi ucide copilul nou-născut. În vechea 
reglementare, legiuitorul utiliza expresia „stare de tulburare pricinuită de naştere” şi 
erau avute în vedere doar acele stări psiho-fizice provocate exclusiv de procesul naşterii 
iar unele împrejurări care afectau mama, din punct de vedere psihic, puteau fi considerate 
doar mobiluri ale săvârşirii faptei ori valorificate ca circumstanţe atenuante, chiar dacă s-a 
propus renunţarea la această cerinţă esenţială a infracţiunii, urmând ca instanţa să verifice 
condiţiile în care s-a comis fapta pentru fiecare caz dedus judecaţii, inclusiv gradul de 
responsabilitate al mamei la data săvârşirii faptei şi să pronunţe soluţia legală, totuşi 
legiuitorul a ales să păstreze în textul legal expresia „tulburare psihică”. 

Prin urmare, aşa cum am arătat, în prezent va exista această infracţiune şi atunci când 
starea de tulburare psihică în care se află mama, în momentul comiterii infracţiunii este 
provocată de alţi factori adiacenţi sarcinii, naşterii ori lehuziei, deci, sfera factorilor care 
pot crea cadrul propice pentru săvârşirea acestei infracţiuni este practic nelimitat.  

Potrivit vechii reglementări, ori de câte ori starea de tulburare în care se afla mama 
ucigaşă nu era determinată exclusiv de procesul naşterii, fapta săvârşită era încadrată în 
art. 174, raportat la art. 175 lit. c) şi d), fiind avută în vedere, bineînţeles, starea specială a 
mamei la individualizarea pedepsei, dar pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea de omor 
calificat (închisoarea de la 15 ani la 25 de ani) era cu mult mai mare faţă de pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracţiunea de pruncucidere (închisoarea de la 2 la 7 ani). În pre-
zent, ori de câte ori se va constata existenţa acestei stări de tulburare psihică şi dacă sunt 
îndeplinite şi celelalte condiţii cerute de lege pentru existenţa acestei infracţiuni, fapta va fi 
încadrată în art. 200 alin. (1) C. pen., şi nu în art. 199 C. pen. Datorită acestor modificări, 
considerăm că, pe viitor, în practică se va observa o creştere a numărului de infracţiuni 
încadrate în art. 200 alin. (1) C. pen. 

Trebuie însă remarcată inconsecvenţa legiuitorului care, în cazul infracţiunii de 
vătămare a fătului (art. 202 C. pen.), atunci când fapta se săvârşeşte în timpul naşterii de 
către mama aflată în stare de tulburare psihică, prevede că fapta se sancţionează atenuat 
dacă este săvârşită din culpă [alin. (5)]. Pentru identitate de raţiune, s-ar impune aceeaşi 
reglementare şi în cazul infracţiunii de ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă. 

Codul penal în vigoare prevede un regim sancţionator mai blând pentru majoritatea 
infracţiunilor, chiar dacă, în opinia noastră, societatea românească nu este pregătită pentru 
aplicarea unei astfel de politici penale, care, de regulă, se aplică în statele dezvoltate. 
Această afirmaţie se bazează pe analiza „Situaţiei privind infracţiunile săvârşite de 
persoanele existente în penitenciare şi centrele de reeducare la data de 31 octombrie 
2013” publicată pe portalul Guvernului României, unde, se observă creşterea numărului 
de infracţiuni, în special al celor săvârşite cu violenţă, astfel considerăm că s-ar justifica 
adoptarea unei politici penale mai ferme. Nu trebuie omis nici faptul că infracţiunea de 
ucidere a nou-născutului de către mamă, prevăzută în art. 200 alin. (1) C. pen., chiar dacă 
se comite în anumite condiţii specifice impuse de norma de încriminare, aceasta, în 
esenţă, este o faptă intenţionată de omor, ceea ce ar justifica sancţionarea sa mai aspru, 
astfel s-ar impune mărirea limitelor speciale ale pedepsei închisorii prevăzute pentru 
această faptă de la 1 la 5 ani la 2 la 7 ani, aşa cum era prevăzut în legislaţia anterioară. 
Este adevărat, că mama care-şi ucide copilul nou-născut datorită tulburării psihice, trebuie 
să beneficieze de un tratament sancţionator mai blând, datorită stării speciale în care se 
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află, dar această încadrare ar trebui lăsată la aprecierea instanţei de judecată care va 
proporţionaliza pedeapsa conform regulilor prevăzute în Codul penal, textul legal 
stabilind limitele speciale ale pedepsei, astfel încât judecătorul să poată aplica o pedeapsă 
adecvată ţinând cont de particularităţile fiecărui caz concret. 

Aşa cum am arătat, infracţiunea prevăzută în art. 200 C. pen. înglobează fapta de 
pruncucidere din Codul penal anterior, precum şi faptele de loviri sau alte violenţe, 
vătămare corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte comise de mama aflată 
într-o stare de tulburare faţă de nou-născut, oferindu-le şi acestora caracter atenuat. 
Datorită rezultatului diferit pe care aceste infracţiuni îl produc, dar şi datorită diferenţelor 
existente între ele sub aspectul laturii subiective, ar fi fost mai indicată reglementarea 
acestor infracţiuni în articole distincte.  

Considerăm că nu este justificată nici înlocuirea denumirii infracţiunii de 
„pruncucidere” utilizată în Codul penal din 1969 cu denumirea de „ucidere a nou-
născutului săvârşită de către mamă”, adoptată de Codul penal în vigoare, datorită 
următoarelor considerente: termenul de pruncucidere este propriu în legislaţia noastră 
penală, chiar dacă, de-a lungul timpului, conţinutul infracţiunii a fost modificat aceasta 
păstrându-şi denumirea; revenirea la vechea denumire, pe lângă continuitate, ar determina 
şi o simplificare a exprimării. 
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Rezumat: 
Articolul de faţă îşi propune o abordare multidisciplinară a fenomenului corupţiei, 

debutând – firesc de altfel – cu un scurt istoric al procesului în cauză, urmat de 
modalităţile prin intermediul cărora s-a realizat dezvoltarea sa, formele de combatere 
specifice fiecărei etape, prin raportare la evoluţia socială, inclusiv modelele preventive. 
De asemenea, nu puteam realiza exhaustiv o analiză criminologică a fenomenului de 
corupţie, fără a explica noile prevederi ale Codului penal şi de procedură penală 
incidente, o atenţie specială acordând-o măsurilor preventive. Cercetarea interacţiunii 
dintre reacţia socială la corupţie şi ofensiva sistemului judiciar în contextul actual, 
penalizarea excesivă a vieţii sociale, ca rezultantă a acestei interacţiuni şi – desigur – 
evaluarea din punct de vedere al impactului criminologic şi a perspectivei de premisă a 
politicii penale, reprezintă celelalte repere supuse analizei. Nu în ultimul rând, am 
evidenţiat şi unele particularităţi ale corupţiei – evoluţie, tendinţe şi perspective care se 
manifestă atât pe plan intern, cât şi regional sau internaţional. 

 
Cuvinte-cheie: corupţie; criminologie; penal; social; prevenire; combatere 
 
 

Introducere 
Importanţa cunoaşterii criminalităţii, inclusiv a infracţiunilor de corupţie, nu mai 

trebuie demonstrată. Devianţa prin corupţie1 prezintă periculozitate pentru statul de drept 
şi pentru societate în ansamblul ei, astfel că reprezentarea cât mai exactă a aspectelor 
juridico-penale, criminologice, criminalistice şi tactico-metodologice de investigare este 
absolut indispensabilă pentru determinarea şi punerea în practică a celor mai eficiente 
activităţi de prevenire şi combatere a acestor delicte. 
                                                 

1 Cuvântul „corupţie” derivă din latinescul coruptio, - onis desemnând: 1) abatere de la moralitate, de la cinste, 
de la datorie; 2) desfrânare, depravare. A se vedea „Dicţionarul limbii române moderne”, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1958, p. 190. 
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Făcându-şi apariţia încă din antichitate (conform unor autori încă de la primele forme 
de organizare socială) tot de pe atunci corupţia este şi reprimată, fiind aplicate pedepse 
aspre şi măsuri de prevenire şi combatere, însă acest fenomen nu numai că a supravieţuit 
de-a lungul veacurilor, ci, după cum este evident, a şi progresat.  

Concluzia desprinsă în urma studiilor făcute cu privire la acest fenomen dezvăluie 
corupţia ca pe un fenomen social şi ca abatere de la norma juridică penală, însă de-a 
lungul istoriei aceasta s-a dovedit versatilă, dezvoltându-se odată cu societatea, odată cu 
statul şi dreptul, căpătând noi forme şi modalităţi de manifestare. 

 
1. Scurtă incursiune istorică privind corupţia şi pedepsele 
Istoria societăţii umane ne demonstrează că fenomenul infracţional al corupţiei a 

existat din cele mai vechi timpuri. Din acest considerent, unii savanţi jurişti consideră 
chiar că tendinţa omului spre corupţie a existat din totdeauna. Este cert că aprecierea unor 
fapte ca delicte antisociale şi pedepsirea lor a început odată cu apariţia regulilor juridice, 
de drept. 

În Grecia antică, răspândirea vastă a mituirii l-a determinat pe Platon să propună 
pedeapsa cu moartea funcţionarilor publici care primeau daruri pentru a-şi face datoria. „Nu 
trebuie să primeşti daruri – spunea el – nici pentru lucruri bune, nici pentru rele”. În statul 
roman se interzicea acceptarea compensaţiilor, darurilor pentru cele mai importante 
îndatoriri civice. 

În legile romane adoptate – Lex Cinicia de donis muneribus (204 î.Ch.); Calpurnia 
(149 î.Ch.); Acilia (123 î.Ch.); Servilia (110 î.Ch.); Cornelia (81 î.Ch.); Iulia (51 î.Ch.) –, 
corupţia, fiind răspândită alarmant în societate, a fost sancţionată ca delict prin care se 
înţelegea orice îmbogăţire injustă a persoanelor care aveau o funcţie publică sau semi-
publică.  

Sancţiunile aplicate funcţionarilor corupţi erau diferite. După Legea Calpurnia, de 
exemplu, funcţionarul vinovat era obligat să restituie mita. Legea Acilia prevedea apli-
carea pedepsei pecuniare, stabilind restituirea dublei valori a folosului primit. Legea Servilia a 
prevăzut şi pierderea de către funcţionarii vinovaţi a drepturilor politice. În Imperiul Roman 
delictele funcţionarilor corupţi erau pedepsite şi mai sever, fiind aplicate, la fel cu 
celelalte pedepse principale, exilul şi confiscarea averii. 

În Grecia antică, masele revendicau legi scrise care să fie aplicate tuturor, în mod 
egal. Până la acea dată, legile existente se transmiteau pe cale orală, cunoscute fiind 
numai de şefii marilor familii nobile care le aplicau arbitrar – aşa cum remarca Hesiod, 
vorbind despre „judecăţile întortochiate şi necinstite ale regilor corupţi”. În faţa 
revendicărilor populaţiei s-au luat măsuri privind redactarea legilor. Cei mai importanţi 
legiuitori au fost Solon şi Dracon la Atena, Pittahos (650-570 î.Hr.), Lesbos la Mitilene. 
Aceşti legislatori erau învestiţi cu puteri absolute. Soluţiile pe care la stabileau variau însă 
de la un oraş la altul. Dracon a rămas renumit pentru severitatea legilor pe care le-a 
formulat. Primul principiu stabilit era înlăturarea arbitrariului în administrarea justiţiei 
conform legilor scrise.  

În epoca elenistică, natura pedepselor aplicate varia în funcţie de condiţia socială a 
celor vinovaţi: pedepse pecuniare, exilul temporar sau definitiv, pierderea drepturilor 
civile, închisoarea sau supliciile. Trădătorii şi profanatorii locurilor sacre erau condamnaţi 
la moarte – ucişi cu pietre sau aruncaţi într-o prăpastie. 
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Urmărind evoluţia societăţii umane, ne putem da seama că originea criminologiei 
este la fel de îndelungată ca şi originea dreptului, sociologiei, filosofiei sau a artelor, 
atingând limita temporală a startului omului spre umanitate.  

Aşadar, acolo unde există o societate, există drept, legi care să reglementeze relaţiile 
sociale de orice natură, chiar dacă se aflau într-o perioadă incipientă, aşa cum ne apar 
relaţiile sociale care intră în sfera criminologiei. 

Crima şi autorul ei au preocupat gândirea umană cu mult timp înainte de secolul al 
XIX-lea – în acest sens avem ca mărturie operele filozofice şi literare ale antichităţii – 
tema crimei constituind, de nenumărate ori, un izvor de inspiraţie. 

Pe de o parte, marii filozofi ai lumii antice – Socrate, Platon şi Aristotel – au 
manifestat mare interes pentru criminalitate, evidenţiind în operele lor teme, aserţiuni 
care, într-o anumită măsură, i-au menţinut actualitatea chiar şi în perioada modernă. 

Platon (427-347 î.Hr.) este primul gânditor al antichităţii care sesizează că pedeapsa 
nu poate fi justificată prin ea însăşi, ca o reacţie la răul produs prin fapta prohibită, ea 
trebuind îndreptată către un scop, care să constituie temeiul juridic şi filozofic al aplicării 
acesteia. „Scopul era modern şi generos” – prevenirea săvârşirii altor crime în viitor 
(punituo ut ne peccetur).  

Aristotel (384-322 î.Hr.) discipol al lui Platon, a considerat că „o persoană comite o 
crimă atunci când nu se aşteptă la nicio pedeapsă sau atunci când avantajele obţinute prin 
fapta prohibită precumpănesc în faţa legii”. 

Ideea rolului pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii a fost reluată de filozoful Seneca 
(4 î.Hr. - 65 e.n.): „Naum, ut ait Plato, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne 
peccetur” (Căci, după cum spunea Platon, niciun om înţelept nu pedepseşte pentru că s-a 
săvârşit o faptă rea, ci pentru ca ea să nu fie repetată). 

Thomas Morus (1478-1535), în cartea sa intitulată „Utopia”, a insistat asupra 
necesităţii prevenirii infracţiunilor prin măsuri economice şi sociale. 

Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), în lucrarea sa „Despre spiritul 
legilor” (reia tema abordată de Thomas Morus), afirma că „un legiuitor bun va căuta nu 
atât să pedepsească infracţiunile, cât să le prevină; el se va strădui mai mult să 
îmbunătăţească moravurile decât să aplice pedepsele”.  

Un rol de seamă i se acordă şi lucrării lui Cesare Bonesana, Marchiz de Beccaria 
(1738-1794), intitulată „Despre infracţiuni şi pedepse” şi apărută în anul 1764, lucrare în 
care sunt lansate idei inovatoare, în sensul că aceasta pune în primul plan umanismul şi 
subliniază importanţa prevenirii delictelor, anticipând astfel cuceririle dreptului penal 
modern. Este demn de recunoscut faptul că autorul a atacat virulent tirania şi arbitrariul 
care dominau justiţia italiană, în acel timp, pledând împotriva dreptului „divin” 
(inchizitorial) şi în favoarea dreptului „natural”, în virtutea căruia toţi oamenii ar trebui să 
se bucure de aceleaşi drepturi şi obligaţii, fiind egali în faţa legii. 

Preocupările sale referitoare la înţelesul general al legii, ca bază a dreptului de a 
pedepsi, raportarea pedepsei la pericolul social al faptei, la vinovăţia făptuitorului şi 
opiniile referitoare la prevenirea criminalităţii, constituie atât idei esenţiale ale şcolii 
clasice de drept penal, cât şi importante puncte de plecare pentru criminologie. 

Englezul Jeremy Bentham (1748-1833) – „Introducere în principiile morale şi 
legislative” – contemporan cu Beccaria, prin lucrările sale a dat curs dezvoltării 
problematicii penologiei, făcând o serie de propuneri în sensul reformării sistemului de 
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legi şi pedepse, propuneri care au avut un impact social şi politic real, fiind însuşite de 
structurile juridice britanice2. Acesta, prin lucrările sale, a dezvoltat principiul utilitaris-
mului, pledând atât pentru o umanizare a sistemului penal în ansamblul său, cât şi pentru 
o amplă reformă a modului de executare a pedepselor3. 

Apropierea tot mai frecventă, în aceeaşi perioadă, între Beccaria, Bentham şi 
originile criminologiei aparţine curentului neoclasic, a cărui influenţă asupra apariţiei 
criminologiei este unanim recunoscută. 

Pe drumul deschis de Beccaria şi Bentham, stimulat de atmosfera de efervescenţă 
intelectuală care caracterizează perioada istorică următoare şi îndeosebi de curentul 
pozitivist, filosofia penală îşi reformulează postulatele, abandonând treptat concepţiile cu 
privire la liberul arbitru, la responsabilitatea morală, la uniformitatea sancţiunilor, în 
favoarea determinismului şi cauzalităţii. 

În vechiul drept francez, pentru actele de corupţie erau pedepsiţi guvernatorii şi 
intendenţii care luau bani pentru a-i salva pe unii de corvoadă ori pentru a-şi procura alte 
avantaje; seniorii – pentru scutirea unor supuşi de impozite; ofiţerii de justiţie, grefierii, 
judecătorii – pentru abuz de funcţie. „Judecătorii sunt corupţi – scria Jousse – nu numai 
atunci când convin să facă un lucru pentru bani, dar şi atunci când, fără nicio convenţie, ei 
primesc ceva sub pretext de cadouri ...”4. 

În Codul penal francez (Codul Napoleon) din anul 1810, pentru prima dată au fost 
introduse sancţiuni foarte aspre pentru comiterea actelor de corupţie. Aceste norme au 
fost urmate, în esenţă, de majoritatea statelor europene. 

În Moldova, fenomenul corupţiei este cunoscut din timpurile străvechi. În una dintre 
Pravilele lui Matei Basarab (sec. XVI) se spunea: „Cade-se judecătorului… să fie tuturor 
miloserd, nefăţarnic, neluător de mită…”. Orice abatere de la aceste reguli era pedepsită. 
Miron Costin, în Letopiseţul Ţării Moldave, spunea că Domnitorul era sever nu numai 
faţă de popor, dar şi faţă de judecătorii care se lăsau corupţi, aceştia fiind pedepsiţi după 
vechile legi5. 

 
2. Definiri şi delimitări ale corupţiei 
Evoluţia fenomenului, reflectată în cele mai vechi legislaţii, ne permite să observăm 

că, în esenţa sa, corupţia reprezintă un abuz de funcţie în scopul obţinerii unor avantaje 
materiale, bunuri sau a altor foloase. Corupţia nefiind definită ca fenomen juridic şi 
social, actele individuale care o constituiau erau incriminate şi sancţionate. 

Problemele corupţiei au fost şi rămân o preocupare majoră a oamenilor de ştiinţă, atât 
din domeniul dreptului, cât şi din cel al ştiinţelor conexe sau de graniţă, cum sunt 
criminologia, victimologia, sociologia juridică, psihologia judiciară etc. 

S-au făcut şi încercări de a delimita corupţia pe plan internaţional. Astfel, John A. Gardiner, 
de la Universitatea din Illinois, SUA, subliniază că fenomenul corupţiei nu are o singură 
definiţie, întrucât aceasta de mult este o problemă naţională şi internaţională, cu multiple for-
me de manifestare şi accepţiuni, iar E. Hirsch Balin afirmă că acest fenomen se manifestă 

                                                 
2 F. Sandu, Criminologie, Ed. Alma Mater, Bucureşti, 2004, p. 67. 
3 R.M. Stănoiu, Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 11. 
4 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, vol. III, 1771, p. 776. 
5 P.I. Muscel, Istoria dreptului penal român. Spre o nouă justiţie penală. Studiu comparat, istorie, filosofie, 

drept, Ed. Revista positivă penală, Bucureşti, 1951, p. 90. 
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pe diferite căi, fiind conceput în cea mai populară accepţie a cuvântului – folosirea 
abuzivă a puterii în propriul avantaj. 

Definiţia corupţiei cel mai des întâlnită a fost furnizată de către profesorul universitar 
Joseph S. Nye, de la Universitatea Harvard din Statele Unite, potrivit căruia „corupţia 
este comportamentul care deviază de la îndatoririle normale ale unui funcţionar public 
sau violează legi împotriva exercitării anumitor tipuri de influenţă specifică, cum ar fi 
mita, nepotismul, deturnarea de fonduri”. Astfel, majoritatea savanţilor – jurişti, socio-
logi, criminologi, practicieni – din diferite ţări ale lumii, unanim identifică ca acte de 
corupţie acele fapte care sunt comise în legătură cu exercitarea unor funcţii, îndatoriri de 
serviciu şi constau din încălcări ale atribuţiilor, urmărind în toate cazurile un profit. 

Marele reformator chinez Vang Anşi (1021-1086) – a identificat două surse ale 
corupţiei: „Legi proaste şi oameni răi”. „Nicio lege, cât de bună ar fi, ea nu poate opri 
oamenii răi. Se poate de oprit mai repede zborul păsărilor, dar nicidecum interesele 
meschine ale funcţionarului”. 

 
3. Corupţia din perspectiva noului Cod penal român 
Sub aspect juridico-penal, prin corupţie – în actualul Cod penal român – sunt 

desemnate anumite fapte, limitativ determinate – luarea de mită, darea de mită, traficul de 
influenţă şi cumpărarea de influenţă (art. 289-292). De asemenea, cadrul infracţiunilor de 
corupţie este completat şi prin prevederile art. 293 C. pen., în sensul extinderii normelor 
penale respective cu referire expresă la faptele de dare şi luare de mită, în situaţiile în care 
sunt comise de persoanele implicate în soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului intern 
sau internaţional. 

După cum corect s-a apreciat, art. 294 C. pen. lărgeşte sfera persoanelor implicate în 
acte de corupţie, dispoziţiile respective fiind edictate urmare a ratificării de către România 
a unor instrumente juridice internaţionale privind corupţia6.  

Nu în ultimul rând, art. 308 C. pen. şi Legea nr. 78/20007 completează cadrul 
normativ actual în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie şi infracţiunile asimilate 
acestora. 

Achiesăm opiniei conform căreia corupţia poate fi profesională (cea săvârşită cu 
precădere de către funcţionari publici sau bugetari – personalul din sănătate, învăţământ, 
justiţie, poliţie, administraţie etc.), economico-financiară sau de afaceri (cuprinde faptele 
ilicite săvârşite de către persoane sau organizaţii cu privire la derularea unor tranzacţii 
financiare bancare, vamale, comerciale etc.), respectiv corupţia politică (care include 
diverse activităţi cum ar fi finanţarea ilegală a campaniilor electorale, promovarea cu 
precădere în funcţiile guvernamentale a unor persoane numai pe criterii politice etc.8). 

Garantarea aplicării normelor substanţial este asigurată de dispoziţiile procesual 
penale, în special cele referitoare la participanţi, probele, mijloacele de probă şi 
procedeele probatorii, măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (în ultima perioadă 
dispuse în mod constant în cazurile de anchetare a infracţiunilor de corupţie), urmărirea 
penală, camera preliminară, judecată şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. 
                                                 

6 Pentru explicaţii suplimentare, a se vedea V. Dobrinoiu şi colectiv, Noul Cod penal comentat. Partea 
specială, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 525. 

7 Publicată în M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000, actualizată. 
8 E. Dersidan şi colectiv, Dicţionar de termeni juridici, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000, p. 124. 
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Concluzii 
Corupţia este nemuritoare, însă poate fi redusă. Dacă nu lupţi, ea va lua amploare. 

De asemenea, este nevoie şi de voinţă politică pentru a preveni şi combate fenomenul. 
Această voinţă trebuie să cuprindă recunoaşterea faptului că dezvoltarea corupţiei, 
periculozitatea fenomenului, prevenirea şi combaterea ei nu are altă alternativă decât o 
stăruinţă dincolo de capacitatea de rezistenţă a acestui fenomen. 

Modelul combativ, punitiv nu va aduce cu sine ameliorări decât cu caracter temporar – 
până când corupţia se va adapta noilor condiţii şi, posedând o calitate aparte, aceea a mime-
tismului social, va supravieţui. 

Este utopic să credem că un fenomen social, mai ales unul de această anvergură, va fi 
eradicat, însă cu siguranţă poate fi diminuat, controlat şi adus la o stare suportabilă social-
mente. 

Parte integrantă a criminologiei, reacţia socială este probabil cel mai elocvent 
barometru de utilitate socială şi eficacitate a măsurilor de politică penală. În cazul 
infracţiunilor de corupţie vedem tot mai des în spaţiul public voci care condamnă pe bună 
dreptate acest flagel. Nu de multe ori însă suntem surprinşi de apariţia în corul social a 
unor personaje care ulterior se dovedesc a fi subiecţi activi ai infracţiunilor de corupţie, 
tocmai în referire la această caracteristică de mimetism social pe care am menţionat-o 
anterior. 

Reacţia socială trebuie privită atât ca răspuns la apariţia normei încriminatoare, cât şi 
sub aspectul efectului produs asupra relaţiilor sociale reglementate de normă, dar mai ales 
ca indicator al necesităţii reglementării unei situaţii sociale noi strâns legată de 
perfectarea normelor deja existente şi/sau adaptarea lor la noul context social. 

Rigiditatea normei penale nu rezidă doar din faptul că este purtătoarea celei mai 
grave forme de răspundere juridică, ci şi din faptul că penalizarea excesivă a relaţiilor 
sociale este la fel de gravă ca lipsa normei încriminatoare. 
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Rezumat: 
Toate guvernele s-au angajat la o abordare naţională pentru sprijinirea persoanelor cu 

handicap, pentru a maximiza potenţialul lor şi pentru a asigura participarea acestora ca 
cetăţeni egali în societate. Persoanele cu dizabilităţi îşi doresc o transformare în viaţa lor. 
Ele doresc ca drepturile omului să le fie recunoscute şi realizate. Dizabilitatea reprezintă 
afectarea uneia sau a mai multor funcţii esenţiale ale fiinţei umane, de natură să dimi-
nueze libertatea de expresie sau de acţiune a acesteia. Din cauza discriminării, care aduce 
cu sine marginalizarea şi segregarea anumitor categorii de indivizi, vizaţi de astfel de 
practici, societatea actuală perpetuează inegalitatea în drepturi a oamenilor, judecându-i şi 
condamnându-i pe cei cărora nu le acordă nici măcar şansa de a putea să ducă un trai 
decent. 

 
Cuvinte-cheie: persoane cu handicap; cetăţeni egali; dizabilităţi; drepturile omului; 

inegalitate în drepturi 
 
Introducere 
Într-o societate democratică, organele abilitate cu aplicarea legilor îndeplinesc trei 

funcţii principale: protejează drepturile omului, aşa cum sunt ele enunţate în Constituţie şi 
în alte acte normative; intervin în apărarea drepturilor omului şi apără ordinea publică şi 
siguranţa naţională.  

Modul de exercitare a acestor funcţii are o influenţă directă asupra calităţii vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi şi a societăţii în ansamblul ei. 

 
Descrierea problemei. Gradul de protecţie al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 

la care ne raportăm în prezent, este rezultatul unei lungi evoluţii istorice, care a parcurs 
mai multe etape, din cele mai îndepărtate timpuri până în prezent. Asigurarea cadrului 
instituţional, în care respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu 
dizabilităţi să fie garantată, face parte integrantă din acest proces. În procesul de aplicare 
şi respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, dintre organele învestite de stat 
pentru respectarea legii, un rol deosebit de important îl ocupă organele de poliţie. 

 
Metodologia utilizată. Pentru elaborarea acestui studiu au fost făcute cercetări asupra 

cadrului legislativ naţional al Republicii Moldova. În acest scop, au fost aplicate diferite 
metode de cercetare ştiinţifică, metode de analiză, metode deductive şi inductive, de 
sinteză şi comparaţie. 
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1. Atribuţiile poliţiei în respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
Cunoaşterea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, creează un sen-

timent crescând de profesionalism şi etică în rândul lucrătorilor de poliţie, dar contribuie 
şi la promovarea unui nivel mai ridicat de încredere al cetăţeanului în poliţie, creându-se 
un anumit nivel de comunicare, care va contribui la realizarea obiectivelor şi satisfacerea 
aşteptărilor celor două părţi. 

Rolul poliţiei, în protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi combaterea 
fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi, este condiţionat de rolul şi 
locul acesteia în sistemul de drept, căruia îi revine misiunea menţinerii ordinei de drept, 
instituită în cadrul statului [3, p. 65]. 

Încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către poliţie ar face misiunea sa 
de aplicare a legii mai dificilă şi ar avea mai multe efecte: erodarea încrederii populaţiei 
în poliţie; instanţele judecătoreşti ar putea constata că urmărirea penală este nelegală; o 
izolare a poliţiei din partea comunităţii; ar duce la discreditarea instituţiilor de autoritate 
publică; ar conduce la tulburări şi tensiuni civile. 

Aplicarea măsurilor prin care trebuie protejate drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
în special drepturile sociale şi civile, este la fel de obligatorie ca şi neutralitatea politică în 
întreaga muncă de poliţie. Societăţile democratice depun eforturi pentru aplicarea corectă 
a legii [8, p. 74]. Poliţia trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle într-o manieră non-
discriminatorie. Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi, de către celelalte persoane, din 
partea poliţiei, este incompatibilă cu activitatea poliţiei într-un stat democratic.  

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi sunt marginalizate şi necesită tot 
sprijinul, pentru a depăşi această situaţie. Un moment de dificultate îl reprezintă inte-
grarea lor pe piaţa muncii şi, eventual, găsirea unui loc de muncă. Actualmente, un număr 
mare de persoane cu dizabilităţi nu au un loc de muncă, ceea ce le creează dificultăţi în 
găsirea unor surse de venit pentru întreţinere şi necesităţile cotidiene de mobilitate, 
îngrijire medicală. Capacităţile şi abilităţile persoanelor cu dizabilităţi nu sunt evaluate şi 
apreciate la justa lor valoare de angajatorii potenţiali şi asistenţii sociali, care ar putea 
caracteriza din cele mai bune perspective capacitatea persoanelor cu dizabilităţi de a 
exercita o profesie, o funcţie, o meserie. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să-şi găsească 
un rost în viaţă. Numărul total al acestora este în creştere, anual. 

Persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin la viaţa politică şi cea 
publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. Statul asigură persoanelor cu diza-
bilităţi [1, art. 7]: 

a) drepturi politice şi posibilitatea de a beneficia de acestea în condiţii de egalitate cu 
ceilalţi; 

b) dreptul şi oportunitatea de a alege şi de a fi alese; 
c) dreptul la proceduri şi materiale de vot adecvate, accesibile şi uşor de înţeles şi de 

utilizat (implementarea modalităţilor alternative de vot); 
d) dreptul de a-şi exprima opţiunea prin vot secret la alegeri şi referendumuri, fără 

intimidare; 
e) dreptul de a deţine efectiv un mandat de persoană aleasă şi de a îndeplini orice 

funcţie publică, la nivel executiv sau legislativ, facilitând utilizarea tehnologiilor noi şi de 
asistare, acolo unde este cazul; 

f) dreptul de exprimare liberă a voinţei ca alegători şi, în acest scop, dacă este cazul 
şi la solicitare, permite asistarea acestora la vot de către o persoană la alegerea lor; 
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g) dreptul la libera formare a opiniei cu privire la partidele politice şi candidaţii 
electorali, inclusiv prin organizarea de dezbateri electorale şi emisiuni radio-televizate în 
limbaj mimico-gestual, prin tipărirea de materiale electorale cu utilizarea sistemelor de 
scriere folosite de persoanele cu deficienţe de vedere, prin utilizarea altor instrumente de 
informare accesibile persoanelor cu dizabilităţi. 

 
2. Măsurile de sensibilizare a societăţii privind respectarea drepturilor persoa-

nelor cu dizabilităţi  
Drepturile persoanelor cu dizabilităţi, de a participa la viaţa politică şi cea publică, 

sunt reglementate prin acte normative speciale. 
În scopul cultivării respectului pentru drepturile şi demnitatea persoanelor cu 

dizabilităţi, statul, prin reprezentanţii săi, persoanele juridice de drept public şi de drept 
privat, precum şi organizaţiile neguvernamentale, întreprind măsuri de sensibilizare a 
societăţii, şi anume [1, art. 11]: 

a) promovează o percepţie pozitivă şi un rol social activ al persoanelor cu dizabilităţi; 
b) cultivă, la toate nivelurile sistemului de învăţământ, inclusiv la copiii de vârstă 

fragedă, o atitudine respectuoasă faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 
c) promovează recunoaşterea deprinderilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi, cât şi a contribuţiei aduse de acestea la locurile lor de muncă; 
d) încurajează instituţiile mass-media să relateze despre persoanele cu dizabilităţi de 

o manieră care ar contribui la incluziunea lor socială; 
e) promovează programe de sensibilizare a opiniei publice cu privire la persoanele cu 

dizabilităţi şi drepturile acestora. 
De asemenea, putem remarca faptul că persoanele cu dizabilităţi au acces liber la 

sistemul educaţional, de toate nivelurile, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni [7]. 
Dreptul la educaţie nu poate fi îngrădit, pe motivul dificultăţilor de învăţare sau al 

altor dificultăţi cauzate de anumite dizabilităţi. Statul, prin intermediul autorităţilor şi 
instituţiilor responsabile, garantează persoanelor cu dizabilităţi condiţiile necesare pentru 
educaţie, instruire, pregătire profesională, formare vocaţională şi formare continuă, pe tot 
parcursul vieţii, fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni [6]. 

Statul, prin intermediul Ministerului Educaţiei şi al altor autorităţi publice centrale şi 
locale competente, asigură accesul persoanelor cu dizabilităţi la educaţia preşcolară, 
şcolară şi extraşcolară, pentru a obţine studii medii generale, studii medii de specialitate şi 
studii superioare, adaptate necesităţilor individuale, în conformitate cu programul 
individual de reabilitare şi incluziune socială [1, art. 27]. 

În scopul asigurării unei vieţi independente persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile 
publice centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici, indiferent 
de forma de organizare juridică, în funcţie de competenţele lor funcţionale, evaluează 
situaţia în domeniu şi întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu 
dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la informaţie şi 
la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informaţiei şi la comunicaţiile elec-
tronice, la alte utilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localităţile 
urbane, cât şi în localităţile rurale, în conformitate cu normativele în vigoare [5]. De ase-
menea, este nevoie de identificarea şi eliminarea obstacolelor/barierelor, faţă de accesul 
deplin al persoanelor cu dizabilităţi, în special: la clădiri, drumuri, mijloace de transport şi 
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alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii publice şi locuri de 
muncă, la serviciile de informare şi comunicare, inclusiv serviciile electronice şi de 
urgenţă, de asemenea la alte utilităţi şi servicii publice. Proiectarea şi dezvoltarea 
bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi utilităţilor se fac în baza designului universal, 
care presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost al acestora, astfel încât ele să 
răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi [1, art. 17]. 

Lucrătorii de poliţie trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-un mod care nu se 
bazează pe insuflarea fricii şi pe puterea brută, ci pe respectul pentru lege, pe onoare şi pe 
profesionalism. Un serviciu de poliţie eficace, va fi cel care se transformă în prima linie 
de apărare, în domeniul protecţiei drepturilor omului şi în special a celor cu dizabilităţi.  

Conform Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului [2, art. 2], 
poliţia – este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persoanei, prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii 
publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor, contravenţiilor şi îşi 
desfăşoară activitatea exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în interesul persoanei, al 
comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale şi demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor 
omului, în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, Pactele cu privire la drepturile sociale, civile şi politice, Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Legea Republicii Moldova privind protecţia 
socială a invalizilor, Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei de inclu-
ziune socială a persoanelor cu dizabilităţi ş.a., în conformitate cu principiile legalităţii, 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Formarea profesională eficientă a poliţiei, în domeniul drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, este un element esenţial în eforturile globale de promovare şi protejare a 
acestor drepturi, în fiecare ţară.  

Pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilităţi, poliţia trebuie să le cunoască şi 
să le înţeleagă. 

 
3. Modalităţile de asigurare de către poliţie a drepturilor şi libertăţilor funda-

mentale ale persoanelor cu dizabilităţi 
Asigurarea, de către poliţie, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 

cu dizabilităţi şi combaterea discriminării se realizează prin următoarele modalităţi [4]: 
1. Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor cu privire la faptele de discriminare pe 

criteriu de dizabilitate;  
2. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drep-

turilor şi a intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilităţi; 
3. Asigurarea înfăptuirii justiţiei; 
4. Asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale etc. 
Reieşind din cele mai sus indicate, este cât se poate de evident că, în activitatea lor, 

colaboratorii poliţiei sunt obligaţi să întreprindă măsuri active, nu doar pentru a 
contracara faptele prejudiciabile de discriminare pe criteriu de dizabilitate, dar şi să 
acorde asistenţă membrilor comunităţii, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, pentru 
protecţia drepturilor şi libertăţilor acestora. 
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Rezultatele obţinute. Peste 650 de milioane de oameni din întreaga lume sunt 
persoane cu dizabilităţi. În fiecare regiune a lumii, în fiecare ţară, persoanele cu 
dizabilităţi, adesea, trăiesc la marginea societăţii, lipsite de unele dintre experienţele 
fundamentale ale vieţii. Ele au puţine şanse de a merge la şcoală, de a obţine un loc de 
muncă, de a avea propria casă, de a crea o familie şi de a creşte copii, fiind private de 
socializare sau de dreptul de vot. Persoanele cu dizabilităţi alcătuiesc minoritatea cea mai 
mare şi cea mai dezavantajată. Printre cele mai esenţiale aspecte ale rolului poliţiei, într-o 
societate democratică, sunt transparenţa şi responsabilitatea. De exemplu, când apar 
situaţii controversate, poliţia trebuie să fie pregătită să răspundă la preocupările publice 
care privesc aceste aspecte, dacă doreşte să îşi păstreze încrederea cetăţenilor. Se suge-
rează că încrederea publicului va creşte cu un serviciu de poliţie care investighează, 
imediat, problemele controversate şi care face cunoscut rezultatul cât mai curând posibil. 

O poliţie eficientă este acea care este acceptată şi sprijinită de comunitate. Accep-
tarea va veni mai ales prin încredere. Această încredere poate fi construită, în mare parte, 
prin colaborarea reciprocă dintre poliţie şi societatea civilă. Prin urmare, poliţia trebuie să 
se mobilizeze şi să fie onestă, imparţială şi să se comporte ca un slujitor al poporului. Pe 
de altă parte, societatea trebuie să acorde sprijin şi asistenţă poliţiei în îndeplinirea 
misiunilor sale. 

Poliţia şi poliţistul sunt în permanenţă în atenţia societăţii şi intră în aria fenomenelor 
de conştiinţă, ce iau forma opiniei acestui public. Expresia populară „a munci de ochii 
lumii”, cu înţelesul de a simula o activitate, nu-şi poate găsi locul în contextul poliţist-
societate, deoarece societatea resimte, în diferite ipostaze ale existenţei ei, consecinţele 
atitudinii profesionale a cetăţeanului în uniformă, îndrituit de lege să asigure ordinea şi 
liniştea publică. 

Când poliţia respectă, susţine şi apără drepturile persoanelor cu dizabilităţi, comu-
nitatea capătă încredere în poliţie, anchetele penale efectuate de poliţie au succes în 
instanţă, ceea ce conduce la administrarea corectă a justiţiei, poliţia este văzută ca o parte 
a comunităţii, îndeplinind o funcţie socială importantă. 

 
Concluzii 
Poliţia, ca instituţie, şi fiecare poliţist, ca reprezentant al ei, devin stimuli ai per-

cepţiei sociale. Activitatea poliţistului se desfăşoară, în permanenţă, sub lupa percepţiei 
colective. Dacă poliţistul cunoaşte şi respectă drepturile omului şi, în special, pe ale celor 
cu dizabilităţi, în îndeplinirea sarcinilor sale, va crea climatul necesar optimizării 
raporturilor dintre el şi societate, va putea determina o atitudine participativă a persoa-
nelor faţă de cerinţele respectării legilor. Iar percepţia populaţiei va fi pe măsura 
aşteptărilor. 
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Rezumat: 
Problema consumului de droguri a devenit, în ultimul secol, o problemă care a 

suscitat numeroase discuţii, privitoare atât la motivaţiile individului de a consuma 
droguri, cât mai ales, la posibilitatea de diminuare a acestui fenomen, fie prin intermediul 
legislaţiei prohibitive, fie prin intermediul legislaţiei care să asigure un cadru de lucru 
propice ajutorării consumatorului, în cazul apariţiei unor efecte negative ale consumului. 
Apariţia legislaţiei privitoare la interzicerea consumului de droguri este, desigur, în 
strânsă legătură cu efectele consumului de droguri asupra omului, iar preocupările pentru 
apariţia legislaţiei privind controlul substanţei sunt în strânsă legătură cu momentul în 
care securitatea şi bunăstarea statelor este afectată de efectele consumului acestor 
substanţe.  

 
Cuvinte-cheie: droguri; prohibiţie; reglementări; justiţie terapeutică 
 
 
1. O analiză privind istoria reglementărilor internaţionale privind drogurile 

 
„… un leac pentru toate suferinţele omeneşti,  

o taină a vieţii plină de fericire, revelată într-o clipă.  
Fericirea se poate cumpăra acum numai cu un bănuţ 

 şi se poate purta în buzunarul de la vestă. 
 Într-o sticluţă se poate păstra extazul în miniatură,  
iar liniştea sufletească poate fi trimisă prin poştă”1 

 
Thomas de Quincy 

 
Preocupările internaţionale din era modernă, privind reglementarea accesului popu-

laţiei la anumite substanţe, considerate a avea un efect negativ asupra individului, încep 
cu Decretul lui Napoleon, din 1800, care avea efect în toată Franţa şi teritoriile franceze. 
În cadrul acestuia se face referire la interzicerea unor plante sau substanţe considerate 
„dăunătoare omului”2. „Băutorii şi fumătorii obişnuiţi ai băuturilor care conţin haşiş îşi 
pierd uzul raţiunii” 3 – spunea textul decretului napolenian. Armatele sale erau decimate 

                                                 
1 Th. de Quincy, Confesiunile unui opioman englez, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, p. 176. 
2 S. Ţurlea, Bomba drogurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 22 . 
3 Marijuana – the first twelve thousand years, http://druglibrary.org/schaffer/first12000/abel.htm.  
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din cauza lentorii produse de consumul „băuturilor musulmane” ce conţineau canabis sub 
diferite forme. Aceasta este prima lege prohibiţionistă din era modernă. 

Dezbaterile privind acţiunea plantelor şi substanţelor care determină stări ce nu sunt 
compatibile cu funcţionarea eficientă a fiinţei umane, au determinat apariţia mai multor 
reglementări în decurs de doar un deceniu, la mijlocul secolului al XIX-lea. Astfel, între 
1850 şi 1860 în Marea Britanie, au fost emise nu mai puţin de 3 legi care confereau 
cadrul legal de comercializare a substanţelor şi de funcţionare a farmaciilor. Prima dintre 
acestea este Legea împotriva Arsenicului, emisă în 1851, care reglementa modalitatea de 
utilizare a acestei substanţe în medicină. Pe fondul apariţiei unor manifestări criminale, 
care se pare că aveau la bază utilizarea otrăvurilor şi altor substanţe utilizate în terapia 
diverselor afecţiuni, în 1858, apare Legea împotriva otrăvurilor, lege care regla modul de 
furnizare al substanţelor otrăvitoare, în scopul evitării unor acţiuni criminale. Istoricul 
S.W.F. Hollowaz consideră că această lege va sta la baza numeroaselor regulamente şi 
legi prohibitive ce vor fi promulgate în Regatul Marii Britanii. „De-a lungul secolului al 
19-lea, guvernele din UK au refuzat să îşi asume responsabilitatea pentru dezvoltarea 
ştiinţei farmaceutice şi a educaţiei. Singura lor îngrijorare în promovarea legilor 
împotriva otrăvurilor a fost prevenirea crimelor, aceasta fiind se pare cauza tuturor 
nenorocirilor”4. 

Primul război al Opiului, care a avut loc între China şi Regatul Unit al Marii Britanii, 
între 1839 şi 1842, s-a încheiat cu „tratatul inegal”5 de la Nanking, prin care comerţul cu 
opiul adus de negustorii englezi din India, rămânea legal în China. Cererile ulterioare ale 
Marii Britanii, ca „naţiunea cea mai favorizată”6 în urma tratatului de la Nanking, au 
condus în 1856 la declanşarea celui de-al doilea război dintre China şi Anglia. Actul de 
încheiere al acestui conflict este Convenţia de la Peking, care printre altele legalizează 
comerţul cu opiu în China, după o perioadă în care acesta devenise ilegal.  

Pe fondul observării efectelor consumului de opiu asupra populaţiei chineze şi 
autorităţile altor state au început să fie preocupate de restrângerea comerţului şi implicit a 
consumului acestei substanţe. Revelator în acest sens, rămâne San Francisco Opiu 
Exclusion Act 7, un document care a fost emis în San Francisco, California, în 1875, şi 
care devine primul act normativ al consumului de opiu din SUA. Au fost aduse nume-
roase critici la adresa acestei legi, din cauza caracterului discriminatoriu, considerându-se 
că legea a fost adoptată pentru a proteja populaţia albă, de populaţia chineză numeroasă 
de pe coasta de vest a Statelor Unite, cunoscută pentru consumul ridicat de opiu.  

Cele două Războaie ale Opiului au adus în atenţia marilor puteri ale lumii necesitatea 
adoptării unor măsuri privind controlul substanţelor la nivel internaţional. Grăitoare în 
acest sens rămâne iniţiativa Statelor Unite ale Americii de a se implica în organizarea 
primei „Conferinţe internaţionale asupra stupefiantelor”, conferinţă care a avut loc la 
Shanghai în 1900. În cadrul acestei conferinţe a fost prezentat pentru prima oară o situaţie 
privind producţia de opiu la nivel mondial, estimările privind producţia de opiu din 1907-

                                                 
4 S. Holloway, The regulation of the supply of drugs in Britain before 1868, apud. R. Porter şi M. Teich, 

Drugs and Narcotics in History, Cambridge University Press, 1995, p. 136. 
5 J. Jay, China: The First Opium War, în College of Criminal Justice, nr. 223, City University of New 

York, p. 374. 
6 C.Y. Immanuel Hsu, The Rise of Modern China, ed. a VI-a, Oxford University Press, 2000, p. 219. 
7 R. Porter şi M. Teich, Drugs and Narcotics in History, Cambridge University Press, 1995, p. 188 
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1908 ridicându-se la cifra de 41.000 de tone de opiu8. Conform rapoartelor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), producţia de opiu estimată la 
nivelul anilor 1906 şi 1907 este de 5 ori mai mare decât producţia ilicită de opiu 
înregistrată cu 100 de ani mai târziu9. Discuţiile din cadrul acestei Conferinţe au stat la 
baza primului tratat internaţional pentru controlul drogurilor, care a fost adoptat la Haga 
în 1912, în cadrul primei Conferinţe Internaţionale a Opiului. 

În 1909, administraţia americană din Filipine interzice prin lege consumul de opiu. 
De data aceasta, nu au mai fost aduse critici la adresa actului normativ, întrucât dispare 
caracterul discriminatoriu, acesta făcând referire la toţi locuitorii insulelor din arhipelagul 
filipinez. 

În 1912, este semnată la Haga Convenţia Internaţională a Opiumului, convenţie 
semnată iniţial de reprezentanţi ai 12 ţări: China, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea 
Britanie, Olanda, Portugalia, Persia – azi Iran, Siam – azi Thailanda şi Rusia. Prin art. 295 
al Tratatului de la Versailles, semnat în 1919, Convenţia devine un act universal valabil. 
În cele 6 capitole şi 25 de articole ale Convenţiei se fac referiri la opiu, morfină, cocaină 
şi heroină. Până în 1949, 67 de ţări au ratificat documentul Convenţiei.  

Problema opiului devine şi mai riguros şi atent analizată, după semnarea „Convenţiei 
Internaţionale asupra opiului”, din 1925. Această Convenţie reprezintă încununarea unei 
munci laborioase a „Comitetului consultativ pentru traficul opiului şi a altor droguri 
periculoase”, ce funcţiona în cadru Ligii Naţiunilor Unite. Actul din 1925 cuprinde 
reglementări privind comerţul, importul, exportul produselor cu conţinut stupefiant şi, de 
asemenea, este primul document în care sunt solicitate ţărilor care au aderat la Liga 
Naţiunilor, anual, date statistice privind comerţul, producţia şi consumul drogurilor. 

Între 1925 şi 1936, sunt semnate alte acorduri şi convenţii internaţionale, care fac 
referire la „limitarea fabricării şi reglementarea distribuirii narcoticelor”10 sau la 
„pedepsirea traficului ilegal de droguri dăunătoare”11.  

Odată cu înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite, după cel de-al doilea Război 
Mondial, combaterea traficului de droguri devine o problemă în care vor fi implicate toate 
ţările lumii. Astfel, la 11 decembrie 1946, a fost semnat protocolul de la Lake Success, 
New York, protocol ce prevedea că toate prerogativele deţinute până la acel moment de 
Liga Naţiunilor sunt transferate Organizaţiei Naţiunilor Unite.  

La 1 decembrie 1949 intră în vigoare Protocolul de la Paris, semnat în noiembrie 
1948. Se creează astfel prima instituţie de la nivel internaţional, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, care avea atribuţii concrete în analizarea şi propunerea în vederea supunerii sub 
control a oricărei noi substanţe care putea crea dependenţă şi care nu a fost inclusă în 
Convenţia din 1931.  

Reglementările asupra opiului devin şi mai restrictive, începând cu anul 1963, când 
intră în vigoare „Protocolul asupra opiului”, semnat la 23 iunie 1953 la New York, prin 
care doar 7 ţări erau autorizate să producă şi să exporte opiu în scopuri terapeutice.  

                                                 
8 Conform Transform Drug Policy Foundation, informaţii preluate de pe site-ul organizaţiei, 

www.tdpf.org.uk. 
9 Conform UNODC, informaţii preluate de pe site-ul www.unodc.org . 
10 Convenţia internaţională privind limitarea fabricării şi reglementarea distribuirii narcoticelor”. Geneva din 

1925. 
11 Convenţia pentru pedepsirea traficului ilicit de droguri dăunătoare, a fost semnată la Geneva în 1936 şi a 

intrat în vigoare la 26 septembrie 1939. 
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Unul dintre cele mai importante documente elaborate şi adoptate la nivel inter-
naţional îl reprezintă „Convenţia Unică asupra Stupefiantelor”12. Acest act normativ are 
meritul de a îngloba toate convenţiile şi acordurile internaţionale încheiate până la acel 
moment şi, de asemenea, de a revigora lupta contra drogurilor. Printre dispoziţiile acestei 
convenţii se numără limitarea întrebuinţării stupefiantelor doar în scop medical şi 
ştiinţific, dezvoltarea unei cooperări internaţionale, înfiinţarea Organului Internaţional de 
Control al Stupefiantelor, organizarea sistemului de tratament medical al consumatorilor 
de droguri şi modalităţile acestora privind readaptarea şi reintegrarea în societate. Această 
Convenţie a fost modificată prin „Protocolul din 1972”, un act normativ internaţional care 
limitează atât producţia de opiu, cât şi fabricarea de droguri sintetice, şi are în vedere 
protecţia socială a consumatorilor de droguri.  

În 1971 la Viena este adoptată „Convenţia asupra substanţelor psihotrope”, care 
limitează comerţul internaţional al drogurilor la nivelul guvernelor şi numai cu înştiin-
ţarea în prealabil a ONU, introducând totodată necesitatea deţinerii unei licenţe pentru a 
putea desfăşura activităţi în care sunt incluse substanţe psihotrope. România a aderat la 
această Convenţie, prin Legea nr. 118 din decembrie 1992.  

Dezvoltarea traficului de droguri, dar şi amploarea efectelor negative cauzate de 
consumul acestora, a impus la nivel internaţional necesitatea adoptării de modalităţi de 
contracarare şi diminuare a fenomenului. În acest sens, în 1981, este adoptată prima 
„Strategie internaţională pentru controlul drogurilor”13, valabilă pentru anii 1982-1986, şi 
care presupunea includerea tuturor domeniilor conexe traficului şi consumului de droguri.  

Într-o cronologie istorico-reglementativă, 162 de ţări au aderat până în 2001 la 
„Convenţia împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope”, adoptată la 
Viena în 1988. Această convenţie aduce noi contribuţii în domeniul asistenţei juridice 
internaţionale, în ceea ce priveşte extrădarea traficanţilor de droguri, sechestrarea 
bunurilor dobândite de către aceştia în urma activităţilor ilegale cu droguri14. 

După 1990, atât la nivel internaţional, cât şi european, accentul cade mai mult pe 
substanţele folosite pentru producerea drogurilor, dar şi pe diminuarea criminalităţii 
organizate. În categoria actelor normative referitoare la precursori se înscriu Regula-
mentele Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene referitoare la 
precursorii drogurilor, din 200415 şi 200516.  

Analiza reglementărilor juridice privind drogurile scoate la iveală evoluţia acestora în 
decursul timpului şi în concordanţă cu noile provocări privitoare atât la traficul, cât şi la 
consumul de droguri. Dacă, în secolul al XIX-lea, abia apar primele reglementări, iar 
acestea au mai mult abordări prohibitive, făcând referire la interzicerea anumitor 
substanţe sau plante, dezvoltarea umanităţii, tradusă prin „explozia dezvoltării 

                                                 
12 P. Abraham, T.V. Rus, A. Crăciun, Drogurile. Reglementări internaţionale şi interne, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 2004. 
13 www.un.org/documents  
14 P. Abraham, Agenţia Naţională Antidrog, strategii, instituţii, legislaţie în domeniul drogurilor, Ed. Ştiin-

ţelor medicale, Bucureşti, 2007, p. 84. 
15 Regulamentul nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 referitor la 

precursorii drogurilor. 
16 Textul face referire la Regulamentul CE nr. 1277/2005 care stabileşte modalităţile de aplicare ale Regula-

mentului nr. 273/2004 cu privire la recursorii de droguri şi la Regulamentul nr. 111/2005 cu privire la regulile ce 
trebuie stabilite pentru supravegherea comerţului cu precursori între Comunitate şi ţări terţe.  
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industriale” şi evoluţia fulminantă în domenii ca biologie, chimie, medicină, ştiinţe 
sociale, a condus atât la o diversificare a legislaţiei, cât şi la abordarea procesuală, 
etapizată, a problematicii drogurilor. Astfel, reglementările juridice din secolul XX se 
remarcă prin încercarea decidenţilor de a cuprinde şi înregimenta toate categoriile de 
substanţe care, prin consumul lor, pot deveni periculoase la adresa omului. Stau mărturie, 
în acest sens, Convenţiile din 1961, 1972, 1988, care aduc în prim-plan clasificarea 
substanţelor în funcţie de periculozitatea lor. Dar, aşa cum remarcam şi în alte capitole ale 
lucrării de faţă, legalitatea unei substanţe transcende dimensiunea juridică, devenind 
aproape un proces cultural.  

Totodată, reglementările juridice au străbătut un parcurs evolutiv după 1900, pornind 
de la o abordare prohibiţionistă, către una integrativă, spre finalul secolului. Se pune 
accent atât pe diminuarea fenomenului traficului, trăsătură moştenită a corpului legislativ 
din secolul al XIX-lea, cât mai ales pe diminuarea cererii de droguri. Cu alte cuvinte, au 
fost dezvoltate strategii care să încerce să diminueze interesul oamenilor faţă de droguri.  

În ultimii 20 de ani, cadrul legislativ internaţional şi regional se remarcă prin apariţia 
documentelor programatice şi de planificare. Aşa cum aminteam anterior, în 1981 apare 
prima Strategie pentru controlul drogului. În 2009, a fost adoptat la nivel european, 
ultimul Plan de acţiune în domeniul drogurilor, care cuprindea activităţi subordonate 
Strategiei Europene în domeniul drogurilor 2005-2012. Nu se mai atacă doar problema 
traficului de droguri, fenomenul fiind abordat global, atât din punct de vedere al ofertei de 
droguri – dimensiunea şi evoluţia traficului, cât şi din punct de vedere al cererii de 
droguri – prevenirea consumului şi asistenţa consumatorilor şi dependenţilor de droguri.  

Din 1990 până în prezent, au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene nu mai puţin 
de 8 strategii şi planuri de acţiune17 privitoare la fenomenul drogurilor. Abordarea 
integrativă a politicilor în domeniu a făcut posibilă analiza comparativă între cele două 
dimensiuni amintite: cerere şi ofertă de droguri. Se cunoaşte îndeaproape care sunt zonele 
în care se cultivă plante care sunt utilizate la producerea drogurilor, unde sunt amplasate 
laboratoarele clandestine de producere a substanţelor psihotrope, care sunt cele mai 
uzitate rute folosite de traficanţi pentru transportul substanţelor ilegale. Toate aceste 
informaţii sunt corelate cu informaţiile privind cerea de droguri, care sunt „pieţele de 
desfacere” cele mai profitabile şi cele mai căutate, căror categorii de populaţie se 
adresează traficanţii. Abordarea integrată a condus la dezvoltarea legislaţiei pe mai multe 
paliere, pornind de la palierul geo-politic, la cel social şi uman, de la dezvoltarea unor 
modele de ajutorare a „ţărilor producătoare” de droguri, către abordarea unor strategii din 
ce în ce mai complexe, privind suportul consumatorilor şi dependenţilor, precum şi 
diminuarea numărului acestuia, devenind o abordare echilibrată.  

 
2. Dinamica reglementărilor naţionale privind consumul şi tratamentul depen-

denţei de droguri 
Originile reglementărilor juridice româneşti privind substanţele care alterează con-

ştiinţa umană, ne conduc către primele scrieri şi tipărituri din spaţiul carpato-danubiano-
pontic. Aceste reglementări fac trimiteri la toate substanţele utilizate în tradiţia populară în 
scop curativ ori pentru realizarea ceremoniilor oculte. Fiind un popor de factură creştină, 

                                                 
17 Raportul european privind drogurile, 2011, p. 19. 
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utilizarea substanţelor psihoactive a fost mult diminuată în conştiinţa populară din cauza 
normelor religioase. Folosirea otrăvurilor în cadrul ritualurilor oculte era una dintre 
practicile ascunse de ochii lumii datorită presiunii sociale la care era supusă persoana 
descoperită a cunoaşte şi înfăptui asemenea practici.  

Primele referiri la substanţe în legislaţia românească apar în Pravila lui Vasile Lupu, 
tipărită în 1646, unde se fac trimiteri la norme privind „uciderea pre neştine cu 
înşelăciune ce să dzice cu otravă”18. Primul act normativ autohton în care se vorbeşte 
despre „substanţe toxice şi stupefiante”19 este decretul (nizamul) dat de domnitorul 
Alexandru Moruzi, în 1794. În acest document se face referire la regulile de funcţionare a 
spiţeriilor, precum şi la norme de conduită pentru spiţeri.  

Următoarele documente în care apar referiri la utilizarea substanţelor în diferite 
scopuri, sunt consemnate abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. Pentru a fi prevenite 
diferite situaţii de otrăvire, se stabilesc reguli noi privind manipularea substanţelor şi 
calitatea celor care lucrează cu ele. Sugestive în acest sens sunt mai multe documente 
oficiale şi regulamente ale vremii: 

- „Regulamentul pentru îmbunătăţirea pazei şi bunei orânduieli în poliţia Bucureştilor”, 
o lege adoptată la 6 iulie 1830 şi care prevede, pentru deschiderea unei spiţerii, necesitatea 
unei diplome care să ateste calitatea de farmacist (spiţer)20;  

- „Regulamentul muniţipalităţei poliţiei”, adoptat la 14 octombrie 1831, cuprinde 
dispoziţii privind exercitarea profesiei de spiţer şi care, la art. 76, prevede: „vânzarea 
materialelor sau otrăvurilor nu se poate face fără numai însuţi proprietarul spiţeriei, şi 
numai de doftori spiţeri şi la fabricanţi care îşi vor scrie numele şi materialul cumpărat 
în condică”21;  

- „Regulamentul farmaceutic” din 1863 al Principatelor Unite Române şi „Regula-
mentul pentru comerciul cu obiecte medicamentoase şi otrăvitoare în Principatele Unite”, 
din 1 ianuarie 1864, regulament care prefigurează sistemul naţional de control al 
drogurilor de astăzi22;  

- Legea sanitară, din 1874, care face referire la obligaţia autorizării de către organele 
Ministerului de Interne, în vederea deschiderii şi funcţionării farmaciilor;  

- „Regulamentul drogurilor şi vânzării substanţelor medicamentoase brute”, din 21 
aprilie 1921, care dispunea instituirea controlului asupra drogurilor de către Direcţiunea 
Generală a Serviciului Sanitar din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale23. 

Perioada de dezvoltare economică, socială şi culturală, cunoscută de România în 
perioada dintre cele două războaie mondiale, atrage invariabil şi inevitabil după sine 
dezvoltarea şi împământenirea unor „noi” sau mai „vechi şi cunoscute năravuri”. În eseul 
publicat în revista „România Literară”, 14 din 2010, scriitorul Andrei Oişteanu vorbeşte 
chiar despre schimbarea comportamentelor de consum de după Primul Război Mondial, 
                                                 

18 http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/10/carte-romaneasca-de-invatatura-1646.pdf  
19 http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/12/aspecte-penale-si-procesuale/ 
20 R.A. Macovei, Elemente de toxicologia drogurilor. Aspecte medicale, toxicologice, psihosociale, 

psihiatrice şi juridice, Ed. Focus, Bucureşti, 2006, p. 552. 
21 O. Pop, Drogurile, un flagel al lumii contemporane, Ed. Mirton, Timişoara, 2002, p. 18. 
22 P. Abraham, A. Roconv, C. Cărăuşu, Drogurile aspecte juridice şi psihosociale, Ed. Mirton, Timişoara, 

2004, p. 66. 
23 P. Albu, Crima organizată în perioada de tranziţie – o ameninţare majoră la adresa securităţii 

internaţionale, Ed. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Bucureşti, 2007, p. 21. 
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dar şi despre schimbarea profilului consumatorului de droguri despre care spune: „Nu 
mai era vorba de domnitorul sau de boierul (sau chiar de târgoveţul) din epoca 
fanariotă, care «bea afion» pentru a fi «cu kyef», după tabietul turcesc. Nu mai era vorba 
nici de bonjuristul «progresist», care învaţă la Paris nu doar «la gât cravatei cum se 
leagă nodul», ci şi cum se ţine «în dinţi ţigara lungăreaţă». În fine, nu mai era vorba nici 
de studentul post-paşoptist care se întorcea din Occident (mai ales de la Berlin şi Viena) 
cu gustul morfinei în sânge”24. 

Consumul de droguri în societatea românească cunoaşte o progresie după încheierea 
primei conflagraţii mondiale, în timpul căreia au fost utilizate pe larg, atât în medicină, 
cât şi pentru petrecerea timpului liber, o serie de substanţe cum ar fi: morfina, heroina, 
cocaina, opiumul (laudanum) şi eterul. „Beţia de opium, puţin răspândită la noi înainte 
de război – se scria într-un articol din presa centrală («Universul», 11 noiembrie 1919) 
– a început să se întindă şi să ia proporţii îngrijorătoare. Efectele opiumului sunt 
dezastroase şi au cele mai funeste consecinţe”25. Sugestiv în acest sens, este şi un alt 
articol din presa vremii, publicat în ziarul Universul din 1930, referitor la aviatorul 
Ionel Ghica, strănepot al domnitorului Grigore II Ghica, „Moartea aviatorului Ionel 
Ghica. Se crede că s-a intoxicat cu [h]eroină”26. 

Nu este de mirare atunci, preocuparea autorităţilor vremii pentru reglementarea şi 
diminuarea consumului de droguri. În 1928, apare prima lege care face referire directă la 
droguri: Legea nr. 58 pentru combaterea abuzului de narcotice, apărută în urma ratificării 
de către România, în acelaşi an, a Convenţiei Internaţionale asupra Opiului, semnată la 
Geneva în 1925. Importanţa acestei prime legi constă în faptul că în cuprinsul său erau 
stabilite principalele substanţe considerate droguri: „opiu şi preparatele sale în orice 
formă, cocaina şi derivaţii săi, haşiş şi preparatele sale, eterul – pur sau în amestec şi 
orice substanţe sintetice cu efecte similare”27. Această lege are un caracter prohibitiv 
întrucât interzicea „consumul în public ori cel abuziv, deţinerea, producerea, 
comercializarea fără autorizaţie medicală şi facilitarea traficului ilicit de stupefiante, 
prevăzând şi necesitatea coroborării proceselor-verbale constatatoare ale infracţiunii 
flagrante cu alte mijloace de probă”28. 

În 1933, a fost emis Regulamentul monopolului de stat al stupefiantelor, în care era 
stipulat faptul că toate operaţiunile care implicau substanţe şi produse stupefiante, „în orice 
formă farmaceutică sunt un drept exclusiv al statului”29. În acelaşi an, România aderă, prin 
Legea nr. 84, la Convenţia internaţională privind limitarea fabricării şi distribuirii narcoticelor, 
semnată, aşa cum aminteam în capitolul anterior, la Geneva în 1931.  

După 1950, după instaurarea regimului comunist în România, apar o serie de decrete 
şi legi, care fie reglementează la nivel intern operaţiunile cu substanţe toxice sau 

                                                 
24 A. Oişteanu, Eseu: Narcoticele în proza românească interbelică”, în Revista România Literară, 

nr. 14/2010.  
25 Idem. 
26 R. Mateescu, D. Fodor, Cum se drogau strămoşii noştri, material publicat pe pagina de internet 

http://edituramateescu.ro/2012/07/cum-se-drogau-stramosii-nostri/ 
27 P.B. Vărgan, R.V. Viorescu, Aspecte teoretico-jurisprudenţiale privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 

143/2000, Suceava, martie 2009, p. 1, material publicat pe pagina de internet http://vargan.ro/en/files/ 
2009/11/Aspecte_Legea_143-2000.pdf, accesată în 4 august 2011. 

28 Idem. 
29 http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/12/aspecte-penale-si-procesuale/ 
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stupefiante, fie raliază normativele interne ale României la normele internaţionale. Astfel, 
în 1950 este emis Decretul nr. 227, care prevedea reglementări privind întrebuinţarea 
stupefiantelor, acesta fiind completat în 1952 de Decretul nr. 496 privind regimul 
substanţelor şi produselor toxice. Acest din urmă act normativ prevedea înregistrarea la 
Miliţie a oricărui agent economic care desfăşura activităţi sau operaţiuni cu astfel de 
substanţe.  

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RP România, nr. 1178 din 1954, ţara noastră 
adera la normele stabilite prin Convenţia Internaţională asupra Opiumului din 1925, prin 
care li se cerea statelor date statistice privind importul, exportul, producţia internă, 
stocurile deţinute şi alte operaţiuni ce implicau manipularea acestor substanţe. 6 ani mai 
târziu, un document asemănător, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1626 din 1960, 
ratifica două documente adoptate la nivel internaţional: Protocolul de la Lake Succes, 
New York, din 1946, prin care prerogativele Ligii Naţiunilor erau preluate de Organizaţia 
Naţiunilor Unite, şi Protocolul de la Paris, semnat la 11 noiembrie 1948, care înfiinţa 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, instituţii care avea atribuţia de a pune sub control 
internaţional orice substanţă ce putea crea dependenţă.  

Decretul nr. 12 din 27 ianuarie 1965, privind îngrijirea medicală a bolnavilor mintali 
periculoşi, face referire în art. 29 şi la persoanele care consumă droguri „toxicomanii 
care, din cauza intoxicării cronice cu alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe se 
află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2”30. Pentru prima dată, după instaurarea 
regimului comunist, într-un text de lege din România se face referire la toxicomani şi 
îngrijirea acestora, chiar dacă, potrivit art. 2 al acestui act normativ, aceştia erau încadraţi 
în categoria „bolnavilor mintali periculoşi”31.  

Codul Penal al României, adoptat în 1968, prevedea la art. 312: „fabricarea ilegală, 
deţinerea sau orice alte operaţiuni cu substanţe stupefiante sau toxice, culturile care 
vizează instalaţiile de prelucrare cu conţinut stupefiant sau experimentarea substanţelor 
toxice sau produse”32. Pedepsele prevăzute pentru săvârşirea acestor infracţiuni erau 
cuprinse între 3 şi 15 ani, iar dacă acestea erau săvârşite în mod organizat, pedepsele erau 
cuprinse între 15-25 de ani. Se constată că mărimea pedepselor privative de libertate 
pentru infracţiunile ce implică substanţe stupefiante au rămas aproximativ în aceleaşi 
limite până în momentul actual.  

Dispoziţiile şi decretele amintite anterior au fost abrogate odată cu adoptarea Legii 
nr. 73 din 1969 privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante. Prin intermediul 
acestei legi era stabilit cadrul legal prin care erau permise operaţiuni licite cu produse şi 
substanţe stupefiante, în conformitate cu prevederile internaţionale existente la momentul 
respectiv. Instrucţiunile Ministrului Sănătăţii nr. 103 din 1970 completau lista substan-
ţelor stupefiante, supuse regimului juridic impus prin Legea din 1969, listă prezentă şi în 
Anexa Decretului nr. 496 din 1952.  

În 1973, România ratifică, prin Decretul nr. 626, Convenţia Unică asupra 
Stupefiantelor, semnată la New York în 1961, iar 8 ani mai târziu, în 1979, este emis 
Decretul nr. 466, în care erau incluse unele substanţe chimice utilizate pentru fabricarea 
                                                 

30 Bolnavii psihici în România comunistă, material publicat la adresa de internet www.crimelecomunismului. 
o/pdf/ro/bolavii_psihici-pdf de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 

31 Idem. 
32 http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/12/aspecte-penale-si-procesuale/ 
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stupefiantelor, dar şi substanţe cu efect psihotrop, aşa cum erau prevăzute în cadrul 
Convenţiei asupra substanţelor psihotrope semnată la Viena, în 1971.  

În 1980, prin Decretul nr. 313 privind tratarea bolnavilor psihici periculoşi în 
sistemul de sănătate, se face referire, în art. 32, la toxicomani. Practic, acest Decret, îl reia 
pe cel emis în 1965, făcând adăugiri referitoare la sistemul naţional de tratament pentru 
bolnavii psihici periculoşi, modalitatea de tratament şi internare a acestora, precum şi la 
metodele de reintegrare după finalizarea tratamentului33. De remarcat caracterul 
obligatoriul al majorităţii articolelor cuprinse în acest text de lege.  

 
3. Reglementări actuale referitoare la tratamentul dependenţei de droguri 
După 1990 şi până în prezent, peste 40 de acte normative fac referire la substanţe 

psihotrope, stupefiante sau droguri, modalităţi de prevenire şi de combatere atât a 
traficului, cât şi a consumului de droguri, concepte redefinite după anul 2000 în concor-
danţă cu prevederile internaţionale. Astfel, se vorbeşte în prezent despre reducerea cererii 
de droguri – sintagmă care se referă la toate acţiunile şi actele strategice privind 
diminuarea interesului consumatorilor faţă de droguri, dar şi despre reducerea ofertei de 
droguri – sintagmă care înglobează acţiunile de reducere a traficului de droguri, fie ele de 
întărire a organelor de control şi urmărire, până la diminuarea producţiei de substanţe.  

Astfel, primul act normativ care face referire la droguri şi stupefiante, după 1990, 
este H.G. nr. 75 din 1991 care prevede contravenţii şi pedepse pentru încălcarea 
reglementărilor legale privind substanţele stupefiante.  

Până la adoptarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea consumului şi traficului 
ilicit de droguri, în perioada 1992-2000, doar două noi acte normative adoptate fac 
referire la droguri: Legea nr. 188/1992 prin care România ratifică Convenţiile interna-
ţionale din 1971, respectiv 1988, referitoare la substanţele psihotrope şi traficul acestora, 
respectiv Legea nr. 140/1996 care aduce modificări art. 312 din Codul Penal al României, 
articol care incrimina traficul şi consumul de droguri.  

Comitetul Interministerial de luptă împotriva drogurilor a fost înfiinţat prin H.G. 
nr. 534/1999 şi s-a constituit într-un organism naţional menit să asigure durabilitatea, 
înlesnirea şi coordonarea dialogului dintre Ministerul de Interne şi alte autorităţi statale 
în ceea ce priveşte eficientizarea măsurilor care se impun a fi luate în cadrul războiului 
declarat stupefiantelor. 

În urma creşterii alarmante a consumului de droguri, dar şi a traficului, precum şi la 
reacţia societăţii civile, în 2000 a fost adoptat textul Legii nr. 143, text care va suferi 
numeroase modificări, ultima fiind apărută la 10 ani distanţă de la adoptarea actului 
normativ. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
stabilea infracţiuni şi pedepse pentru traficul de droguri şi utilizarea fără prescripţie 
medicală a substanţelor reglementate, abrogând prevederile din art. 312 C. pen. Cadrul 
legal este adoptat în deplină conformitate cu anexele celor trei Convenţii internaţionale 
(1961, 1971 şi 1988)34. 

                                                 
33 Bolnavii psihici în România comunistă, material publicat la adresa de internet www.crimelecomunismului. 

o/pdf/ro/bolavii_psihici-pdf de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 
34 P. Abraham, V.T. Rus, A. Crăciun, Drogurile reglementări internaţionale şi interne, Ed. Dacia, Cluj-
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Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi a consumului ilicit de droguri a 
constituit un pas important în evoluţia legislativă specifică regimului drogurilor, fiind 
considerată o lege extrapenală care cuprinde dispoziţii penale, procesual-penale şi de 
reglementare a regimului drogurilor, al cărei izvor se găseşte în Convenţia unică a 
stupefiantelor din anul 1961 şi Convenţia pentru reprimarea traficului de stupefiante şi 
substanţe psihotrope din anul 1988. În acelaşi an a fost elaborat şi Regulamentul de 
aplicare a Legii nr. 143/2000, fiind aprobat prin H.G. nr. 1359/2000. 

Legea face distincţia între consumul ilicit de droguri şi consumul licit, astfel, potrivit 
art. 1 alin. (1) lit. g), prin consum ilicit de droguri se înţelege consumul de droguri aflate 
sub control naţional, fără prescripţie medicală. De asemenea, se prevede că persoanele 
care consumă ilicit droguri trebuie să fie supuse unor măsuri medicale, cum ar fi „cura de 
dezintoxicare sau supravegherea medicală”35. 

Normele cuprinse în Legea nr. 143/2000 vizează două direcţii, şi anume: pe de-o 
parte, combaterea traficului ilicit de droguri, pentru care legiuitorul a prevăzut sancţiuni 
penale, iar pe de altă parte, combaterea consumului ilicit de droguri, pentru care a 
prevăzut măsuri medicale adecvate. 

Un aspect deosebit de important al acestei legi este faptul că ea face pentru prima 
oară o interpretare legală a unor termeni şi expresii folosite de legiuitor în legătură cu 
drogurile şi consumatorii, explicând ce se înţelege prin „substanţele aflate sub control 
naţional”, „droguri”, „toxicoman”, „cură de dezintoxicare”, „supraveghere medicală”, 
„livrare supravegheată” şi „investigatori acoperiţi”. Se face distincţia între un consu-
mator de droguri şi un toxicoman prin droguri, în accepţiunea art. 1 alin. (1) lit. h), 
toxicoman fiind doar persoana care se află în stare de dependenţă fizică şi/sau psihică de 
consumul de droguri, constatată de una dintre unităţile sanitare stabilite în acest sens de 
Ministerul Sănătăţii. 

Alte noutăţi aduse de această lege ar fi: reducerea pedepsei pentru infractorii 
cooperanţi şi constituirea unui cadru legal pentru dezvoltarea serviciilor de tratament 
pentru dependenţii de droguri.  

Legea nr. 169 din 10 aprilie 2002 privind modificarea şi completarea Codului 
penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, a adus unele modificări 
Legii nr. 143/2000, sub aspectul majorării pedepselor prevăzute de art. 5, art. 7 şi art. 8, 
şi o completarea a art. 14, prin introducerea unui nou alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: „În cazul circumstanţelor agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la 
săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ, ori în locuri în care elevii, studenţii şi 
tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale, sau în apropierea acestora, la 
maximul prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul 
închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii”36.  

Dacă o primă reglementare juridică a precursorilor s-a făcut parţial prin Legea nr. 143/2000 
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, ulterior, în anul 2002 a fost 
adoptată Legea nr. 300 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a 

                                                                                                                                      
Napoca, 2004, p. 139. 

35 Al. Boroi, V. Neagu, V.R. Sultănescu, Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 57. 

36 R.A. Macovei (coord.), Toxicodependenţa. Impact social. Aspecte medicale. Consecinţe juridice, Ed. 
Printech, Bucureşti, 2009, p. 244. 
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drogurilor, iar la data de 10 octombrie 2002 a fost emisă H.G. nr. 1121 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a acesteia. 

La finalul anului 2002, a fost adoptată H.G. nr. 1489/2002, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale Antidrog, publicată în M. Of. nr. 956 din 27 decembrie 2002. Importanţa majoră 
a acestui act normativ îl constituie faptul că pentru prima dată în România este stabilită o 
instituţie care are rol coordonator şi care va stabili politicile publice în domeniul de 
referinţă.  

Prin Legea nr. 39 din 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, 
infracţiunile privind traficul de droguri au fost incluse în categoria infracţiunilor grave, 
stipulându-se incidenţa acestei legi penale speciale în cazul realizării activităţilor infrac-
ţionale la regimul drogurilor în condiţiile grupului infracţional organizat, aducându-se 
totodată modificări ale art. 12 din Legea nr. 143/2000.  

Tot în anul 2003 a fost adoptată prima Strategie Naţională Antidrog, aprobată prin 
H.G. nr. 154/2003, având ca referinţă perioada 2003-2004. 

În luna iulie 2004 a fost emisă H.G. nr. 1093/2004 prin care a fost modificată şi 
completată H.G. nr. 1489/2002, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, prin care 
s-a reglementat funcţionarea în fiecare judeţ a Centrelor de Prevenire Evaluare şi 
Consiliere Antidrog, ca structuri teritoriale ale Agenţiei. 

Legea nr. 522/2004 a adus modificări şi completări importante dispoziţiilor Legii 
nr. 143/2000 în privinţa asistenţei consumatorilor de droguri, măsurile de reducere a 
riscurilor asociate, circuitul informaţional etc. De asemenea, au fost introduse prevederi 
noi în ceea ce priveşte activităţile de prevenire, care să reechilibreze balanţa între redu-
cerea cererii şi cea a ofertei de droguri, fiind reconsiderată poziţia faţă de consumatorii de 
droguri prin abordarea patologiei acestora din perspectivă biologică şi socială. Au fost 
introduse şi definite noţiuni distincte pentru consumator şi consumator dependent, 
renunţându-se la noţiunea de toxicoman şi s-a realizat o definire explicită a unor termeni, 
cum ar fi: circuit terapeutic, evaluarea consumatorului etc. Totodată, s-a stabilit ca 
sancţiunile să fie aplicate în funcţie de categoria de risc din care face parte drogul. 

În 2005, Legea nr. 339 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi prepa-
ratelor stupefiante şi psihotrope abrogă Legea nr. 73/1969. În plus faţă de alte elemente 
inovatoare, legea prevede circumstanţele în care persoanele care efectuează călătorii 
internaţionale pot poseda medicamente care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope37. 

Ca un parcurs firesc al lucrurilor, Strategia Naţională Antidrog din 2003 a fost urmată 
în anul 2005 de adoptarea Strategiei Naţionale Antidrog pentru perioada 2005-2012, 
aprobată prin H.G. nr. 73/2005, şi de Planul de acţiune pentru perioada 2005-2008, 
elaborate în deplină concordanţă cu strategia europeană în domeniu, prin care se stabilesc 
obiectivele generale şi specifice pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru 
întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea unui sistem global integrat de informare, 
evaluare şi coordonare privind fenomenul drogurilor.  

În acelaşi an, 2005, prin H.G. nr. 860/2005 a fost aprobat noul Regulament de 
aplicare a Legii nr. 143/2000 cu modificările ulterioare, care a abrogat în mod expres 
H.G. nr. 1359/2000 de aprobare a vechiului Regulament. 

În contextul discutării evoluţiei normative în domeniul drogurilor, se consideră 
necesar să amintim şi Legea nr. 339/2005, ale cărei dispoziţii stabilesc cadrul juridic 
                                                 

37 P. Abraham, D. Nicolăescu, Justiţia terapeutică – o nouă abordare în tratamentul consumatorului de 
droguri, Ed. Concordia, Arad, 2006, p. 214. 
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privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, 
deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe 
teritoriul naţional al plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor 
prevăzute în tabelele I, II şi III, din anexa Legii, iar substanţele sunt clasificate în funcţie 
de interesul recunoscut în medicină. 

Ultimele modificări notabile la regimul juridic al drogurilor au fost aduse prin 
O.U.G. nr. 6/2010, precum şi Legea nr. 194/2011, modificări produse ca urmare a intrării 
pe piaţa de consum din România a substanţelor cu proprietăţi psihoactive, cunoscute sub 
denumirea de „etnobotanice”.  

În baza noilor reglementări ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2010, privind modifi-
carea şi completarea Legii nr. 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, şi pentru completarea Legii nr. 339/2005, privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în data de 15 
februarie 2010 la nivelul întregii ţări s-a organizat o amplă acţiune menită să identifice şi 
să controleze magazinele specializate în vânzarea şi comercializarea de produse etnobo-
tanice cu efecte psihoactive. 

Cu ocazia controalelor efectuate, poliţiştii români au confiscat cantitatea de 75 kg 
produse etnobotanice, interzise spre comercializare. O cantitate semnificativă, prin com-
paraţie cu cea înregistrată la nivelul ţării a fost confiscată de Inspectoratul de Poliţie a 
Judeţului Braşov şi BCCCO Braşov, constând în 50 kg, la cele 18 magazine care 
funcţionau pe raza judeţului Braşov38.  

 
Concluzii 
Legislaţia naţională, dar şi cea internaţională, a cunoscut în ultimul deceniu o serie de 

transformări care au imprimat o nouă direcţie în ceea ce priveşte rolul şi responsabilităţile 
comunităţilor în sfera de aplicare a legii. Colaborarea cu societatea civilă în prevenirea 
criminalităţii şi rezolvarea problemelor sociale care se manifestă la nivel comunitar 
devine fundamentul noului sistem de administrare comunitară a justiţiei prin promovarea 
sancţiunilor alternative. 

Creşterea accesului dependenţilor de droguri care au săvârşit fapte penale la pro-
grame de reabilitare şi reinserţie socială în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii poate fi 
realizat printr-un nou mod de abordare a politicilor penale în materie având în vedere 
faptul că dependenţii de droguri constituie un grup vulnerabil, cu şanse crescute de 
excluziune socială datorată atât „bolii”, dar şi a cazierului ca urmare a infracţiunilor 
comise. Justiţia terapeutică reprezintă un model ce poate contribui la reabilitarea acuza-
tului prin orientarea sa către normalizarea mentală şi socială prin tratament, asigurarea 
unor condiţii mai bune de viaţă, securizarea slujbei etc.  
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Rezumat: 
Lucrarea de faţă analizează şi pune în lumină una dintre modalităţile de tratament 

pentru dependenţii de droguri cu cele mai remarcabile rezultate în ceea ce priveşte 
reabilitarea lor completă: comunitatea terapeutică. Demersul realizat este unul de noutate 
prin metodele de cercetare şi interpretare utilizate, dar şi prin actualitatea temei abordare, 
în prezent metodele de reabilitare a consumatorilor şi dependenţilor de droguri fiind 
intens studiate şi analizate de cercetătorii din domeniu. În ceea ce priveşte dezvoltarea 
comunităţilor terapeutice româneşti, ca modalitatea de tratament a dependenţilor de 
droguri, se remarcă necesitatea identificării unor elemente de reper pentru practicieni, în 
scopul identificării acelora care pot ajuta la proliferarea acestor metode de tratament.  

 
Cuvinte-cheie: dependenţi de droguri, tratament, reabilitare, comunitate terapeutică 
 
 
1. INTRODUCERE 
Reabilitarea dependenţilor de droguri nu este o sintagmă imposibilă, aşa cum ar 

crede unii, ci, din contră, este un proces complex care necesită un spectru larg de 
intervenţii specifice, continue şi având o durată mai mare. Motivaţia individuală a fiecărui 
dependent joacă un rol important în realizarea acestui complex. Însă, aşa cum există 
condiţii absolut necesare pentru iniţierea consumului – predispoziţia individuală şi 
disponibilitatea substanţelor, în acelaşi fel există o serie de condiţii în care reabilitarea 
unui dependent de droguri este posibilă:  

 dispoziţia individuală pentru schimbare – reabilitarea fiind sinonimă în cazul 
dependenţilor cu schimbarea vieţii în toate aspectele sale;  

 disponibilitatea serviciilor de asistenţă pentru dependenţi, în cadrul cărora se pot 
iniţia şi implementa strategii terapeutice individualizate.  

Din nefericire, deşi constatăm că există o cerere din partea potenţialilor beneficiari 
pentru servicii, „piaţa” acestora înregistrează o tendinţă de diminuare care poate avea 
câteva explicaţii plauzibile:  

 pe de o parte, lipsa finanţărilor pentru acest domeniu – criza economică globală 
care determină ca intervenţiile terapeutice să fie gândite cât mai pragmatic, căutându-se 
eficienţă maximă, dar cu costuri cât mai reduse,  

 iar pe de altă parte, o viziune segmentată a decidenţilor din acest domeniu, 
manifestată prin imposibilitatea interconectării serviciilor disponibile.  

Analiza tendinţelor în domeniul asistenţei consumatorilor şi dependenţilor de droguri 
din România, subliniază un potenţial extraordinar al dezvoltării acestor servicii, chiar la 
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standarde înalte. Această analiză reliefează aspecte care ne oferă posibilitatea unor 
perspective optimiste:  

1. deşi se manifestă o constantă tendinţă de creştere a consumului de droguri în 
special în rândul populaţiei tinere, nivelul consumului rămâne în România încă mult sub 
media europeană, ceea ce oferă timp pentru dezvoltarea serviciilor adaptate nevoilor 
populaţiei locale;  

2. o tendinţă de creştere a pregătirii personalului care lucrează în acest domeniu şi de 
diversificare a tipurilor de intervenţii. În acest sens pot fi amintite deschiderea Agenţiei 
Naţionale Antidrog şi a organizaţiilor non-guvernamentale, în vederea iniţierii şi 
dezvoltării serviciilor de asistenţă pentru nivelul I – servicii de harm-reduction, dar şi 
implicarea actorului guvernamental în căutarea unor soluţii pentru completarea lanţului 
terapeutic, prin înfiinţarea unor comunităţi terapeutice. Deşi, la această ultimă problemă, 
soluţiile par a fi îndepărtate, lipsa finanţărilor constituind principala barieră, se remarcă în 
mod pozitiv dorinţa de implicare a Agenţiei în acest domeniu.  

Îmbinarea elementelor amintite anterior – explicaţiile privind diminuarea „pieţei” 
serviciilor destinate dependenţilor de droguri, dar şi a perspectivelor pozitive, devine 
astfel un proces complex şi dificil. Trebuie puse în balanţă costurile materiale pentru 
deschiderea anumitor tipuri de servicii pentru dependenţi, dar şi costurile sociale ale lipsei 
de implicare în soluţionarea şi diminuarea consumului de droguri.  

Comunitatea terapeutică reprezintă o formă de asistenţă şi tratament destinată 
persoanelor care suferă de dependenţă de substanţe sau comportamente şi care are drept 
scop final reabilitarea acestora în aşa fel încât la finalul tratamentului să poată fi apte să 
se reintegreze în comunitatea largă.  

 
2. IPOTEZE DE CERCETARE 
Ipoteza de la care s-a pornit în realizarea acestui studiu este în primul rând legată de 

slaba dezvoltare a comunităţilor terapeutice, ca servicii-cheie în reabilitarea 
consumatorilor dependenţi de droguri. Premisele acestei sub-dezvoltări, nu se referă doar 
la lipsa fondurilor necesare dezvoltării unor asemenea servicii, ci constau în lipsa 
cunoştinţelor dependenţilor de droguri – potenţiali beneficiari ai serviciilor, referitoare la 
traiectoria terapeutică pe care trebuie să o parcurgă în vederea reabilitării lor. În general, 
dependenţii de droguri, în special cei de opiacee1, deşi accesează mai multe servicii şi au 
auzit de comunitatea terapeutică, dar nu cunosc nici rolul acesteia, nici locul ei în 
sistemul de asistenţă. Deseori, confundă comunitatea cu centrele de dezintoxicare – „am 
auzit de astfel de centre, ştiu că acolo se face dezintoxicare”2, alteori au informaţii 
eronate despre acestea: „am auzit de un centru din acela privat, pe undeva prin Ardeal, 
dar e greu să intri acolo, îţi trebuie mulţi bani”3 ori „dacă nu cunoşti pe cineva să te 
bage în centrele astea, nu te primeşte nimeni”4.  
                                                 

1 Conform Raportului Naţional privind situaţia drogurilor în România în anul 2011, 41,5% dintre persoanele 
care au primit tratament în unităţile Ministerului Sănătăţii erau consumatori de heroină, Raportul Naţional privind 
situaţia drogurilor în România în anul 2011, p. 64 

2 M., 22 ani fost dependent de droguri, aflat în programul comunităţii terapeutice Teen Challenge România, 
respondent în cadrul cercetării calitative.  

3 K, 27 de ani, fost dependent de droguri, aflat în programul comunităţii terapeutice Teen Challenge România, 
respondent în cadrul cercetării calitative.  

4 A, 27 de ani, dependent de heroină.  
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Studiu propus încearcă să clarifice şi să completeze „imaginea” asupra a ceea ce cred 
dependenţii de droguri şi specialiştii că este comunitatea terapeutică. Scopul este cel al 
identificării diferenţelor existente între viziuni şi propunerea unor soluţii pentru unificarea 
lor şi dezvoltarea unui model de comunitate terapeutică adaptat profilului dependentului 
de droguri şi motivaţiei sale pentru a îşi depăşi condiţia.  

Conform teoriilor marketingului social, un produs este atractiv pentru indivizi şi însuşit 
de aceştia, dacă el răspunde necesităţilor lor economice, culturale sau practice. Cu alte 
cuvinte, un individ îşi achiziţionează un produs dacă el consideră că acesta îi satisface 
toate nevoile care au legătură cu acest produs. În aceeaşi manieră, un produs terapeutic, în 
cazul nostru comunitatea terapeutică, devine atractivă şi dorită de potenţialii clienţi, dacă 
este cunoscută de către aceştia şi răspunde nevoilor lor terapeutice. Perspectiva specia-
liştilor din domeniul dependenţei de droguri aduce un plus calitativ acestei cercetări, 
întrucât din rândul acestora se poate recruta personalul unei comunităţi terapeutice, dar şi 
datorită legăturii lor indirecte cu acest tip de program terapeutic. Am considerat că 
analizarea cu acurateţe a informaţiilor deţinute de specialiştii din domeniul dependenţei 
de droguri cu privire la comunitatea terapeutică, adaugă valoare cercetării şi ajută la 
fixarea cât mai exactă a locului acesteia în cadrul lanţului de servicii destinat recuperării 
dependenţilor de droguri. Dincolo de abordările teoretice, analiza informaţiilor şi 
construirea unui tipar al comunităţii terapeutice şi din perspectiva specialiştilor şi 
practicienilor din domeniu, ajută la identificarea unui model de comunitate care să fie 
adaptat în mod real nevoilor celor care o accesează.  

Din acest motiv, analiza datelor cercetării, subsumate acestui obiectiv şi ipotezelor 
sale, s-a realizat în 4 etape: 

I. identificarea profilului comunităţii terapeutice din perspectiva dependenţilor de 
droguri care accesează servicii de menţinere şi substituţie cu metadonă – din rândul 
acestora pot proveni viitorii beneficiari ai comunităţilor terapeutice, astfel încât 
răspunsurile acestora pot constitui baza modificărilor actualelor comunităţi, în funcţie de 
nevoile identificate sau pot fi luate în considerare la înfiinţarea unor noi servicii de tip 
comunitate terapeutică;  

II. identificarea profilului comunităţii terapeutice din perspectiva foştilor 
dependenţi de droguri care se află deja în programe ale comunităţilor terapeutice – 
aceşti respondenţi au deja „experienţa” comunităţii, deoarece se află în programul 
terapeutic al uneia dintre cele 3 comunităţi incluse în cadrul studiului. Fără a sonda 
nivelul de satisfacţie al lor faţă de ceea ce reprezintă comunitatea terapeutică, „experi-
mentarea” programului terapeutic al unei astfel de metode de tratament aduce în prim-
plan elementele pozitive care există şi trebuie întărite în cadrul comunităţilor, precum şi 
elementele care ar putea deveni constitutive unei noi comunităţi;  

III. identificarea profilului comunităţii terapeutice din perspectiva specialiştilor 
care lucrează în domeniul adicţiei;  

IV. analizarea asemănărilor şi deosebirilor dintre profilele identificate şi 
construirea unei tipologii a comunităţii terapeutice româneşti.  

Având în vedere dimensiunile fenomenului şi noutatea tematicii abordate, cercetarea 
de faţă reclamă şi o serie de limite, care sperăm a fi un punct de plecare, în viitoarele 
studii asupra fenomenului reabilitării dependentului de droguri:  
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 populaţia participantă la studiu – imposibilitatea (fizică sau psihică) a unora dintre 
dependenţii de droguri care se află în servicii de abstinenţă de a participa la studiu;  

 construcţia chestionarelor şi a variantelor de răspuns;  
 lipsa abordării familiei sau aparţinătorilor, ştiut fiind faptul că în majoritatea 

situaţiilor, familia constituie cel mai important ajutor în vederea declanşării motivaţiei de 
reabilitare, dar şi cea care suportă costurile materiale şi financiare, atât ale bolii 
(dependenţei), cât şi ale vindecării acesteia (reabilitării).  

 
3. CE (CINE) ESTE COMUNITATEA TERAPEUTICĂ? 
Conform lui George De Leon, elementele de bază ale comunităţii terapeutice sunt:  

 mediul (locaţia) – reprezentând casa, resursele existente, perspectivele asupra 
tratamentului, mediul intern şi acomodarea;  

 organizarea – structura şi durata programului terapeutic, programul zilnic;  
 muncă şi activităţi – utilizarea muncii în cadrul comunităţii terapeutice;  
 personalul – roluri şi funcţii, personalul ca membri ai comunităţii;  
 rezidenţi (grup ţintă) – rolul principal al rezidenţilor, rolul acestora în procesul de 

învăţare socială;  
 relaţii interpersonale – natura relaţiilor dintre beneficiari sau dintre personal şi 

beneficiari;  
 stadiile programului de recuperare.  

În cadrul cercetării efectuate, informaţiile colectate au urmărit: 
1. cunoaşterea sintagmei „comunitate terapeutică”;  
2. ce reprezintă, din punctul de vedere al respondenţilor, comunitatea terapeutică;  
3. unde ar trebui să fie amplasată o comunitate terapeutică; 
4. care ar trebui să fie durata programului terapeutic şi programul zilnic din cadrul 

acestuia;  
5. ce tipuri de activităţi terapeutice şi de petrecere a timpului liber ar trebui să fie 

disponibile în cadrul comunităţii terapeutice;  
6. ce personal ar trebui să lucreze în cadrul comunităţii terapeutice;  
7. cine este grupul ţintă al comunităţii terapeutice; 
8. ce condiţii ar trebui să îndeplinească o persoană pentru a accesa serviciile unei 

comunităţi terapeutice;  
9. ce rezultate s-ar obţine dacă o persoană ar urma tratament în cadrul unei 

comunităţi terapeutice.  
Aproape toţi respondenţii la cercetare, 91,82% dintre dependenţii de droguri care se 

află în programe de substituţie cu metadonă şi toţi ceilalţi respondenţi din celelalte 
grupuri ţintă au auzit de comunitatea terapeutică. Acest lucru semnifică că sintagma este 
cunoscută atât printre potenţialii beneficiari ai comunităţii, cât şi printre specialiştii care 
lucrează în domeniu. Informaţiile deţinute de către dependenţii de droguri cu privire la 
comunitatea terapeutică sunt însă diferite, faţă de ceea ce este aceasta în fapt. Ţinând însă 
cont de locul principal de unde îşi selectează aceştia informaţiile, grupul de prieteni, nu 
este de mirare că peste 60% dintre aceştia cred că această metodă de tratament reprezintă 
un centru rezidenţial în care se face dezintoxicare şi primeşti terapie psihologică 
individuală. Confuzia este semnalată şi de faptul că mai bine de jumătate dintre 
respondenţii din această categorie (55,45%) consideră că o persoană care accesează 
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comunitatea terapeutică trebuie să meargă mai întâi la dezintoxicare. Dacă, potrivit 
respondenţilor, comunitatea este un centru unde se face dezintoxicare, care ar fi logica 
pentru care, înainte de a o accesa, un dependent de droguri să meargă într-un spital unde 
să facă acelaşi lucru pe care l-ar putea face în cu totul alte condiţii în comunitate.  

Confuzia răspunsurilor poate avea mai multe cauze:  
- pe de o parte, receptivitatea ridicată a dependenţilor de droguri faţă de părerile şi 

opiniile exprimate în anturajul lor, în care sunt vehiculate diferite variante cu privire la 
serviciile de asistenţă şi tratament ale toxicomanilor;  

- pe de altă parte, construcţia chestionarului şi a variantelor de răspuns.  
Foştii dependenţi de droguri care se află deja în comunitatea terapeutică nu mai 

amintesc de dezintoxicare atunci când vorbesc despre comunitatea terapeutică, deşi mulţi 
dintre ei nu auziseră despre această metodă până la momentul în care au ajuns să fie 
admişi într-un astfel de program. Experienţa directă a acestora cu această metodă de 
tratament face ca referirile lor despre comunitatea terapeutică să îmbrace forme diferite, 
umane: comunitatea este un centru rezidenţial în care te simţi ca „acasă”, ca într-o 
„familie”, este „poarta către o viaţă nouă”. Aceeaşi referire la atmosfera familială creată 
de mediul ambiant al comunităţii terapeutice, o fac şi specialiştii din domeniul 
dependenţei când se referă la semnificaţia comunităţii, semn de cunoaştere din partea 
acestora a metodei de lucru din comunitate.  

În realizarea profilului comunităţii terapeutice, definirea acestei sintagme are o 
însemnătatea deosebită. Cunoaşterea semnificaţiei conceptului, tradusă în limbajul uzual 
folosit de respondenţi, face ca imaginea pe care aceştia o au despre comunitatea 
terapeutică să prindă contur. Odată cunoscută sintagma şi înţeles ceea ce aceasta 
semnifică, este mult mai uşor pentru respondenţi să îşi poată imagina ceea ce conţine, ce 
se face în comunitatea terapeutică, care este scopul acesteia şi care ar putea fi rezultatele 
anticipate ale programului terapeutic. Înţelegerea conceptului conduce respondenţii spre 
posibilitatea de a îşi exprima opinia faţă de elementele constitutive ale comunităţii.  

De altfel, viziunea asupra comunităţii terapeutice, aşa cum a fost explicat în cuprinsul 
cercetării, construieşte modelul acesteia, influenţează metoda de lucru din comunitate, 
modul de raportare al personalului la rezidenţi, implicarea personalului în „treburile” 
comunităţii ca oricare membru al ei, şi are directă legătură cu procesul schimbării, esenţa 
tuturor intervenţiilor comunitare. Modalitatea de utilizare a comunităţii ca metodă de 
tratament, a atmosferei comunitare, de comuniune frăţească, apropiată, familiară, este 
determinată de viziunea membrilor comunităţii asupra acesteia. Dacă personalul care 
lucrează, dar mai ales rezidenţii, înţeleg ce este comunitatea, care este scopul ei 
terapeutic, atunci îşi vor asuma cu mai mare uşurinţă rolurile şi vor fi mult mai implicaţi 
în aplicarea metodei.  

Una dintre concluziile care pot fi extrase din cadrul cercetării are în centrul ei 
experienţa directă a individului cu un anumit produs terapeutic. Odată ce dependenţii de 
droguri trec pragul unei comunităţi, se şterg impresiile create pe baza opiniilor celorlalţi. 
Numai experienţa directă a lor cu metoda de tratament produce o schimbare radicală a 
imaginii pe care o au asupra comunităţii terapeutice. Cei care nu au accesat un astfel de 
serviciu îşi construiesc imaginea pe baza experienţelor personale, cei mai mulţi dintre ei 
apelând la serviciile de dezintoxicare, de aici şi asemănarea comunităţilor terapeutice cu 
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aceste forme de asistenţă. Dependenţii care sunt în programele comunităţilor terapeutice 
asociază terapia psihologică cu un cadru familial, iar distanţa client – consilier dispare, 
întrucât amândoi stau la aceeaşi masă, pot lucra împreună la activităţile gospodăreşti. 
Înţelegerea conceptului de comunitate terapeutică nu influenţează numai imaginea asupra 
a ceea ce aceasta poată să semnifice, ci schimbă radical şi construcţia imaginii tera-
peutului, puternic influenţată de reprezentările inoculate prin intermediul cinematografiei 
sau de experienţele directe ale dependentului cu acesta. Dintr-odată, terapeutul nu mai 
pare a fi persoana rece, calculată, empatică şi totuşi distantă, care ascultă şi oglindeşte 
gândurile unei persoane, ci devine o persoană reală, apropiată, care poate avea un stil de 
viaţă asemănător cu al celui care îi solicită ajutorul. De fapt, terapeutul devine un model 
pentru dependentul de droguri care este rezident al comunităţii, mai mult decât în cadrul 
oricărui alt tip de intervenţie terapeutică, şi asta se întâmplă datorită faptului că experienţa 
trăită este una reală şi continuă.  

Reprezentarea comunităţii terapeutice are o influenţă directă asupra percepţiei 
rezultatelor terapeutice înregistrate de cei care sunt rezidenţi. Aceştia consideră că 
urmarea unui tratament într-un astfel de centru nu doar că îl recuperează complet, din 
punct de vedere fizic şi psihic pe dependentul de droguri, ci îl şi pregăteşte pentru 
integrarea pe piaţa muncii. Aceasta semnifică faptul că prin intermediul metodei, fostul 
dependent de droguri experimentează, într-un mediu artificial creat, atmosfera unei 
realităţii exterioare normale, atât de dorită de el în perioada consumului, dar atât de dificil 
de atins din cauza bolii sale. De data aceasta, dependentul de droguri observă şi trăieşte 
chiar el o nouă viaţă, în care alte obiceiuri, scopuri şi activităţi sunt importante, în care 
satisfacţia lucrului realizat poate înlocui satisfacţia oferită de substanţă.  

Atât dependenţii de droguri aflaţi în diferite forme de tratament, cât şi specialiştii din 
domeniul adicţiei, consideră că schimbarea stilului de viaţă, schimbarea comportamentală 
care are loc în cadrul comunităţii terapeutice, nu se poate realiza decât departe de 
agitaţia şi tumultul centrelor urbane. Dacă dependenţii de droguri din primul grup de 
respondenţi – cei care se află în tratament substitutiv, consideră că un centru de tip 
comunitate terapeutică ar trebui amplasat într-o zonă izolată, cei care deja sunt în 
comunitate, la fel ca şi specialiştii, consideră că cel mai propice amplasament al 
comunităţii este într-o zonă rurală, dar nu foarte îndepărtată de oraşe. Se observă şi aici 
influenţa directă a experienţei trăite, cei care sunt în programe substitutive vor să „fugă” 
din zona urbană, unde se simt vulnerabili şi în permanenţă ameninţaţi de tentaţia drogului, 
cei care deja sunt în comunitate, vor să se întoarcă în societatea din care au ieşit, pentru că 
se simt pregătiţi să facă faţă provocărilor acesteia sau sunt mai conştienţi de vulnera-
bilitatea lor şi au învăţat cum să o controleze.  

Experienţa de lucru a specialiştilor face să nu existe nicio diferenţă între percepţia lor 
şi percepţia foştilor dependenţi din comunitate, faţă de amplasamentul acesteia. La rândul 
lor, specialiştii apreciază că cea mai bună aşezare a unei comunităţi este într-o zonă 
rurală, nu departe de oraş, pentru că ei proiectează deja revenirea din tratament a foştilor 
dependenţi de droguri şi, deşi viaţa lor pare să se fi schimbat, societatea în care se vor 
întoarce are pregătite aceleaşi şi chiar noi capcane care îi pot deturna de la drumul nou 
ales. Din acest motiv, specialiştii consideră oportună apropierea comunităţii de zona 
urbană, pentru a-i face conştienţi atât pe rezidenţi, cât şi pe personalul care lucrează în 
comunitate, de provocările oraşelor.  
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Referitor la facilităţile terapeutice disponibile în cadrul unei comunităţi terapeutice, 
există diferenţe, dar şi asemănări, între reprezentările dependenţilor de droguri şi ale 
serviciilor de substituţie, între reprezentările foştilor dependenţi care sunt în comunitate şi 
reprezentările specialiştilor. Asemănarea cea mai importantă se referă la o concepţie 
unitară a respondenţilor, indiferent de eşantion, asupra anumitor facilităţi care se referă la 
terapia psihologică, la consilierea socială, la terapia prin muncă. Au exista discuţii, atât în 
cadrul focus-grupurilor cu specialişti, cât şi al celor la care au participat foştii dependenţi, 
asupra asigurării serviciilor medicale, ce personal ar trebui să deservească astfel de 
servicii în cadrul comunităţii. Discuţiile au vizat existenţa medicului, cu precădere a 
medicului psihiatru, care să fie membru al echipei de profesionişti care lucrează în 
comunitate. Aceste discuţii au la bază percepţiile eronate ale indivizilor, în general, 
asupra relaţiei pacient-medic, şi mai ales asupra locului unde îşi desfăşoară munca 
medicii psihiatri.  

Atât dependenţii din cadrul serviciilor de menţinere, cât şi foştii dependenţi care au 
participat la cercetare, arată necesitatea îndrumării noilor rezidenţi de către unii mai 
vechi. Percepţia respondenţilor din prima categorie s-a construit în acelaşi fel în care s-au 
construit relaţiile din interiorul grupurilor lor de provenienţă, cei mai experimentaţi 
iniţiază pe novici asupra aspectelor care legiferează acţiunile grupului. Respondenţii din 
cea de a doua categorie şi-au construit reprezentarea asupra mentoratului prin directa 
experimentare a acestuia, rezidenţii mai vechi nu doar că i-au iniţiat pe cei noi în 
activităţile comunităţii, dar au devenit modele pentru aceştia, modele de comportament şi 
atitudine care au facilitat schimbarea comportamentului iniţial. Specialiştii au omis să 
vorbească despre îndrumarea noilor rezidenţi de către cei mai vechi ca o facilitate a 
comunităţii terapeutice, întrucât au considerat acest aspect inclus în filozofia şi moda-
litatea de lucru a comunităţii.  

Dependenţii de droguri care accesează servicii de tratament substitutiv consideră încă 
problema dependenţei lor, una individuală. Faţă de celelalte două categorii de respondenţi 
la care face referire raportul prezent, aceştia nu au luat în calcul posibilitatea existenţei 
unor servicii pentru familie în cadrul comunităţilor terapeutice. Se poate spune că 
majoritatea dependenţilor de droguri nu au încă o viziune faţă de problema dependenţei 
şi, din acest motiv, nu iau în calcul şi alte aspecte sau dimensiuni ale vieţii lor care pot fi 
afectate de boală. Specialiştii din domeniu, dar şi foştii dependenţi de droguri care se află 
în comunitate iau în calcul disponibilitatea unor servicii pentru familiile celor care se 
tratează în centrele rezidenţiale de tip comunitate terapeutică. Desigur, motivele care stau 
la baza alegerii acestor tipuri de servicii sunt diferite. Pentru specialişti, abordarea 
sistemică este una importantă şi ei recunosc că în cazul dependenţei de multe ori nu este 
vorba doar de factorul individual, cel care a declanşat consumul şi dependenţa de droguri, 
ci şi de mediul familial şi valorile care îl susţin. De cealaltă parte, foştii dependenţi deja 
experimentează atmosfera familial-terapeutică a comunităţii, iar abordările care stau la 
baza proceselor terapeutice comunitare iau în calcul renovarea personalităţii depen-
dentului şi a relaţiilor care au însemnătate pentru acesta.  

Deşi foştii dependenţi care sunt în comunitate consideră că rezultatul final al 
tratamentului pe care îl urmează în prezent îl reprezintă pregătirea pentru integrarea pe 
piaţa muncii, se pare că ergoterapia este suficientă pentru ca aceştia să fie pregătiţi să 
muncească odată cu revenirea în societate. Specialiştii sunt conştienţi de faptul că 
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integrarea pe piaţa muncii nu se poate realiza dacă dependenţii de droguri nu au la bază o 
calificare într-o meserie, motiv pentru care ei văd importante în comunitate servicii de 
evaluare socio-profesională, dar şi posibilităţile de training şi calificare în muncă.  

Reprezentările parţial diferite ale facilităţilor terapeutice care ar trebui să existe în 
cadrul comunităţilor terapeutice între cele trei grupuri de subiecţi se bazează atât pe 
experienţa lor diferită, cât şi pe capacitatea lor de a anticipa posibile situaţii de viaţă. 
Specialiştii sunt mai antrenaţi în acest sens. Experienţa lor în lucrul cu dependenţii, 
precum şi situaţiile problematice cu care aceştia s-au confruntat în momentul în care au 
dorit să îşi găsească un loc de muncă, îi determină pe profesionişti să considere oportune 
deschiderea de care dau dovadă dependenţii în momentul în care sunt incluşi în programe 
de tip comunitate terapeutică şi ca astfel să îi determine pe aceştia să ia în considerare 
posibilitatea unei calificări.  

În acest sens, poate fi interpretată şi deschiderea de care dau dovadă specialiştii 
atunci când iau în considerare accesul deschis la mass-media şi internet ca facilitate de 
petrecere a timpului liber în comunitate. Acest lucru este puţin dezvoltat în cadrul 
comunităţilor, datorită preconcepţiilor faţă de imposibilitatea de control a accesului la 
informaţiile vehiculate în mediul on-line. Puţine comunităţi, iar cele din România chiar 
deloc, iau în calcul noul profil al dependentului de droguri. Conform ultimelor cercetări5 
din domeniu, consumatorii şi dependenţii de droguri sunt persoane tinere, cu vârste 
cuprinse între 16 şi 18 ani, care sunt integraţi şcolar, dar provin din medii familiale 
deficitare. Aceşti dependenţi de droguri sunt de multe ori bine calificaţi în domeniul IT şi 
al calculatoarelor, iar potenţialul lor nu este foarte bine valorizat în această direcţie.  

O diferenţă importantă între reprezentările comunităţii terapeutice bazate pe cele trei 
perspective, apare faţă de perioada de tratament pe care un dependent de droguri ar 
trebui să o petreacă în comunitatea terapeutică. Dependenţii de droguri consideră că o 
şedere de maximum 2-3 luni în comunitate este suficientă pentru ca un dependent de 
droguri să fie recuperat. Rezidenţii comunităţilor terapeutice incluşi în studiu consideră că 
aceasta ar trebui să fie de minimum 3 luni, iar specialiştii chiar mai lungă, de minimum 6 
luni.  

O privire comparativă asupra reprezentărilor realizate în cadrul cercetării şi duratei 
minime a tratamentului în comunităţile terapeutice din România relevă că, în mare parte, 
reprezentarea rezidenţilor şi a specialiştilor se încadrează în realitatea a ceea ce se 
întâmplă de fapt în comunitatea terapeutică. Rezidenţii au menţionat o durată de 
minimum 3 luni în comunitate, specialiştii au considerat că perioada minimă de şedere în 
comunitate este de 6 luni, în timp ce majoritatea comunităţilor din România recomandă o 
şedere cuprinsă între 3 şi 9 luni. Excepţia o reprezintă comunitatea terapeutică Teen 
Challenge, care recomandă o şedere de minimum 12 luni, ceea ce nu se întâmplă şi în 
realitate, mare parte dintre rezidenţii comunităţii având o şedere cuprinsă între 2 şi 4 luni.  

O diferenţă semnificativă apare între estimarea costurilor de către respondenţi şi 
situaţia actuală a costurilor tratamentului în comunitatea terapeutică. Dependenţii de 
droguri estimează un cost mediu de 750 lei/lună pentru tratamentul urmat în comunitate, 
în timp ce rezidenţii şi specialiştii apreciază că tratamentul în comunitate ar trebui să 
                                                 

5 În text se face referire la două studii recente: „Evaluarea riscurilor asociate consumului de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive în rândul copiilor şi tinerilor din România”, Agenţia Naţională Antidrog, autor A. Botescu, 
2011, şi eurobarometrul „Youth attitudes an drugs”, Gallup Foundation Hungary.  
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coste 1000 de lei/lună, reprezentând doar 58,82% din costul actual al tratamentului în 2 
comunităţi din România. De remarcat este faptul că un sfert dintre dependenţii de droguri 
au considerat că tratamentul în comunitate ar trebui să fie gratuit. Dincolo de valoarea 
exprimată faţă de cât ar trebui să coste o lună de tratament în comunitatea terapeutică – 
Agenţia Naţională Antidrog estima un cost de 3625 lei/lună în 2008 –, este de apreciat 
faptul că există o viziune comună a celor trei categorii de respondenţi asupra existenţei 
unui cost pentru serviciile primite de un dependent în comunitate. Motivaţiile pentru care 
respondenţii au considerat necesară introducerea unor taxe privind şederea în comunitatea 
terapeutică au la bază ideea conform căreia dependentul de droguri ar fi mai responsabil 
ştiind că plăteşte pentru serviciile pe care le primeşte. În acest fel, dependentul va 
exploata serviciile primite la maximum. Dar nu întotdeauna această axiomă este valabilă. 
De multe ori, costurile pe care un dependent trebuie să le plătească pentru diversele 
servicii medicale, psihologice sau sociale primite, sunt suportate de către familie, 
exonerând astfel responsabilitatea persoanei care a generat problema. Uneori serviciile 
lasă la latitudinea familiei să rezolve situaţia responsabilizării privind costurile 
tratamentului, atitudine nefavorabilă atât dependentului, cât şi familiei sale.  

 
4. CONCLUZII 
Comunitatea terapeutică reprezintă una dintre metodele terapeutice cu cele mai 

apreciate rezultate în ceea ce priveşte reabilitarea dependenţilor de droguri, un factor 
pozitiv în dezvoltarea acestor tipuri de servicii fiind cererea potenţialilor beneficiari 
asupra acestui serviciu. Însă creşterea accesibilităţii în comunitatea terapeutică are la bază 
mai multe aspecte ce trebuie luate în considerare: 

- o bună analiză cost - eficienţă – este cunoscut faptul că serviciile rezidenţiale 
implică de obicei costuri ridicate, iar lipsa unor finanţări constante pentru dezvoltarea şi 
funcţionarea acestora este o ameninţare importantă. Însă trebuie luate în calcul şi costurile 
sociale ale acestor servicii, o dezvoltare doar a serviciilor ambulatorii nu face decât să 
păstreze un număr constant, dar mai uşor de controlat, al consumatorilor de droguri;  

- o analiză exhaustivă a serviciilor destinate dependenţilor şi a tuturor serviciilor 
sociale disponibile va arăta că nu este întotdeauna nevoie de servicii sociale specifice unei 
anumite categorii de beneficiari, ci este nevoie doar de o articulare a acestora, în aşa fel 
încât ele să funcţioneze ca un continuum. Această analiză poate fi realizată atât la nivel 
macro, dar este absolut necesară la nivelul micro – la nivelul regiunilor şi comunităţilor 
locale, unde este necesară o activitate de advocacy susţinută;  

- mediatizarea serviciilor de tip comunitate terapeutică existentă – nivelul de 
cunoaştere al acestor tipuri de servicii rămâne încă redus sau deformat, iar o cunoaştere 
mai detaliată a funcţionării comunităţilor este utilă atât beneficiarilor, cât mai ales 
serviciilor înseşi. Deşi problema marketingului social a fost prea puţin analizată în această 
lucrare, trebuie remarcată importanţa unei „vânzări” bune a imaginii comunităţilor 
terapeutice pentru ca acestea să funcţioneze în continuare şi pentru dezvoltarea sistemului 
de asistenţă.  

Această cercetare scoate în evidenţă, în special, nevoia accentuată a persoanelor care 
consumă droguri şi a specialiştilor din domeniu pentru diversificarea şi dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă şi tratament pentru consumatorii de droguri.  
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Rezumat: 
În mod obişnuit, oamenii tind să evite situaţiile sau fenomenele care pot avea efecte 

negative asupra lor. Această tendinţă de evitare nu se naşte întotdeauna pe bază de 
autocunoaştere, ci este de cele mai multe ori rezultatul influenţei celorlalţi, al mediului 
social în care individul se dezvoltă şi al educaţiei pe care individul o primeşte. Percepţia 
socială negativă asupra consumului de droguri s-a perpetuat şi faţă de individul 
consumator, văzut de cele mai multe ori ca fiind un infractor violent. Această cercetare 
are rolul de a evidenţia percepţia profesioniştilor din domeniul social şi al sănătăţii asupra 
fenomenului consumului de droguri, precum şi modalitatea în care poate fi îmbunătăţită 
performanţa acestora în asistenţa integrată a consumatorului de droguri, prin adaptarea 
strategiilor de formare şi a tematicii abordate în cadrul cursurilor de specializare în 
domeniul drogurilor.  

 
Cuvinte-cheie: percepţie, profesionişti, asistenţă, formare, droguri  
 
 
1. Introducere 
Consumul şi abuzul de substanţe, fie că este vorba despre tutun, alcool sau droguri 

ilicite, reprezintă o problemă epidemică la nivelul mondial. Însă acest comportament 
tinde să devină o adevărată „pandemie” individuală, afectând individul în toate ariile 
vieţii sale. Odată consumul de droguri apărut, priorităţile consumatorilor se schimbă, 
acesta nu mai este interesat de viaţa sa socială ori de productivitatea sa în societate, ci de 
substanţa pe care o consumă (Gotay, 2014). Problemele derivate din consumul de droguri 
conduc către criminalitate, probleme mentale şi de comportament, precum şi către 
imposibilitatea consumatorilor de a menţine o locuinţă proprie. De exemplu, în anul 2004, 
în Statele Unite, 8% din populaţie consumase droguri ilegale (Dietz, 2007) şi, deşi acest 
procent nu pare unul foarte mare, consumul de droguri şi criminalitatea adiacentă acestui 
fenomen, pierderea productivităţii muncii de către consumatori şi problemele de sănătate 
ale acestora, costă Statele Unite ale Americii peste 600 de miliarde de dolari anual 
(http://www.drugabuse.gov). Aceste cifre au făcut ca programele de tratament să se 
dezvolte cu mare rapiditate şi să devină baza pentru schimbările de comportament ce sunt 
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necesare renunţării la droguri sau reducerii consumului acestora. Programele de tratament 
sunt oferite de echipe interdisciplinare de specialişti din domeniile sănătăţii, psihologiei şi 
asistenţei sociale. De cele mai multe ori, medicii, asistentele medicale şi consilierii sunt 
profesioniştii care se află în linia întâi a interacţiunii cu dependenţii şi consumatorii de 
droguri, dar şi cu problemele lor adiacente. Şi inevitabil, aceşti profesionişti sunt expuşi 
dezvoltării unor perspective asupra dependenţilor şi consumatorilor, perspective care pot 
întări sau, dimpotrivă, slăbi motivaţia beneficiarilor pentru tratament şi recuperare 
(Danda, 2012). 

Din nefericire, consumatorii de droguri sunt deseori portretizaţi ca fiind infractori, 
slabi sau incapabili să îşi controleze consumul. Infracţiuni periculoase asociate cu sau 
comise pe fondul consumului de droguri, întăresc această viziune asupra consumatorilor 
şi construiesc comportamente sociale discriminatorii faţă de ei, comportamente faţă de 
care profesioniştii care lucrează în domeniu nu sunt feriţi. În literatura de specialitate, 
există o axiomă care arată că atitudinea profesioniştilor faţă de dependenţii de droguri 
interferează cu tratamentul acestora şi cu procesul recuperării lor (Butler, 2010). 

Spre deosebire de România, unde problema consumului şi a dependenţei de droguri 
este relativ de dată recentă, în ţările care se confruntă cu acest fenomen de mai multe 
decade au fost realizate numeroase studii referitoare la impactul atitudinii profesioniştilor 
faţă de dependenţii de droguri. Cercetările au arătat că profesioniştii manifestă atitudini 
faţă de consumatorii de droguri care par a fi parte din sistemul lor de valori şi credinţe, şi 
care se regăsesc şi la nivelul comunităţii (Gotay 2014). 

Dezvoltarea serviciilor, creşterea calităţii acestora şi îmbunătăţirea ratei de succes în 
ceea ce priveşte recuperarea dependenţilor de droguri, este în strânsă legătură cu 
profesioniştii care activează în acest domeniu, cu modalitatea lor de lucru şi mai ales cu 
relaţia acestora cu dependenţii de droguri. Această legătură cauzală, face cu atât mai 
interesantă şi incitantă analizarea viziunii pe care profesioniştii români o au faţă de 
consumatorii de droguri.  

Scopul acestui studiu este de a analiza atitudinile profesioniştilor faţă de consu-
matorii de droguri. Studiu încearcă să surprindă care sunt diversele atitudini (pozitive, 
negative sau neutre) ale profesioniştilor din domeniile sănătăţii, psihologiei şi asistenţei 
sociale faţă de consumatorii şi dependenţii de droguri, precum şi modalităţile prin care 
pot fi îmbunătăţite atitudinile negative. De asemenea, sunt analizate şi atitudinile 
profesioniştilor faţă de legislaţie, precum şi faţă de activitatea de prevenire a consumului 
de substanţe.  

 
Recenzia literaturii de specialitate  
Atitudinea indivizilor este formată din 3 componente:  
 cognitivă (include credinţele, faptele şi informaţiile referitoare la un obiect);  
 componenta afectivă care descrie reacţiile emoţionale provocate de un obiect;  
 componenta comportamentală, care subliniază comportamentul asociat faţă de un 

obiect.  
În general, comportamentul indivizilor este influenţat de afecte – sentimentele 

apărute ca urmare a desfăşurării unui eveniment sau identificării unui obiect, de credinţele 
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personale (cogniţii), dar şi de o serie de factori externi de natură culturală, educaţională, 
religioasă (Banon and Byrne, 1971). 

Studiile de specialitate, realizate cu precădere în Statele Unite, Marea Britanie şi 
Australia, au evidenţiat viziunea profesioniştilor faţă de dependenţii de droguri, aceasta 
fiind analizată din diverse perspective. Cercetările au arătat că atitudinile profesioniştilor 
pot fi înregistrate într-un spectru larg şi în registre diferite (pozitive şi negative).  

Unele studii (Wild and all, 2001) scot în evidenţă atitudinile pozitive ale profesio-
niştilor faţă de dependenţi. Aceste atitudini pozitive sunt determinate de credinţa 
experţilor că problemele legate de consumul de droguri sunt cauzate de factori de natură 
patologică şi, din acest motiv, printre profesionişti, mai ales printre cei din sfera medicală, 
se manifestă credinţa că mai potrivit pentru reabilitarea şi „îndreptarea” unui dependent 
este tratamentul decât închisoarea sau pedepsirea. Credinţa generală manifestată este că 
dependenţii au nevoie de îndrumare şi ajutor pentru a-şi rezolva problemele (Gotay, 
2014). 

În acelaşi spectru pozitiv, unii cercetători (Bota, 2006) subliniază că profesioniştii 
care au avut experienţe personale legate de tulburări de consum de substanţe 
demonstrează o atitudine pozitivă faţă de dependenţi, întrucât ei cred că aceştia se pot 
recupera şi pot duce o viaţă normală.  

În contrast, analizele care relevă atitudini negative ale profesioniştilor faţă de 
dependenţi, arată că aceştia din urmă sunt de cele mai multe ori asociaţi cu manipularea, 
violenţa şi motivaţia scăzută faţă de tratament (Van Boekel, 2013). Personalul care 
lucrează în domeniul asistenţei şi tratamentului dependenţilor şi consumatorilor de 
droguri consideră că aceste comportamente interferează cu procesul şi evoluţia pozitivă a 
tratamentului. Wild (2001) arată că profesioniştii cu atitudini negative cred că abaterile de 
comportament determină consumul, iar justiţia penală reprezintă cea mai bună cale pentru 
îndreptarea comportamentului. De asemenea, ei consideră că, datorită abaterilor compor-
tamentale, programul de tratament nu mai este folositor dependentului. Mai mult, în acest 
mod, dependenţii abuzează şi consumă ineficient resursele necesare tratamentului lor 
(Bota, 2006). Irosirea resurselor apare atunci când dependenţii nu continuă planul de 
tratament stabilit de echipa interdisciplinară, ceea ce de fapt conduce la recăderea în 
consum şi la pierderea unui timp preţios al profesioniştilor.  

Perspectiva negativă a societăţii faţă de fenomenul dependenţei a evoluat în strânsă 
legătură cu infracţiunile produse de dependenţi. Unii cercetători consideră dependenţa ca 
având rădăcini exclusiv de natură socială, aceasta fiind mai degrabă produsul unei alegeri 
individuale, decât al unei patologii (Stranbrook, 2012). Sunt şi alţi factori care contribuie 
la cristalizarea unei atitudini negative a specialiştilor care lucrează cu dependenţii de 
droguri, faţă de aceştia, cum ar fi combinaţia dintre timpul disponibil limitat pe care 
medicii îl petrec cu pacientul lor în timpul tratamentului (Danda, 2012), dar şi sentimentul 
neputinţei – nimic nu se mai poate face pentru a îmbunătăţi condiţia dependentului. Bota 
(2006) notează că acest sentiment al neputinţei este, în fapt, un sentiment învăţat, şi că 
poate atrage blamarea dependentului, întrucât acesta utilizează iresponsabil şi neeficient 
resursele de tratament. Irosirea resurselor, care conduce, aşa cum aminteam anterior, la 
recădere sau supradozare, construieşte tiparul pentru dezvoltarea unor prejudecăţi ale 
specialiştilor, faţă de dependenţi, văzuţi ca având un caracter „defect”.  
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Un alt factor determinant al atitudinii negative a profesioniştilor faţă de consumatori 
şi dependenţi îl reprezintă neîncrederea acestora în pacient, neîncredere care are la bază 
chiar comportamentul manipulator şi deviant al dependentului (Doukas, 2011). În general, 
neîncrederea apare ca urmare a lipsei de interes a dependenţilor faţă de propriul tratament, 
care devine astfel un proces dificil. Aşa cum arată Stranbrook (2012), profesioniştii care 
lucrează în domeniul public dezvoltă aproape natural prejudecăţi faţă de consumatori şi 
dependenţi, deoarece consideră consumul ca un stil de viaţă ales.  

Un aspect demn de menţionat, atunci când se vorbeşte despre dependenţă se referă la 
faptul că acest conglomerat de probleme poate avea la bază consumul de substanţe, dar şi 
anumite comportamente, cum ar fi jocurile de noroc, utilizarea excesivă a internetului şi a 
jocurilor de noroc, pornografia etc. Dependenţa este astfel în strânsă legătură cu proble-
mele de natură mentală. Când unui individ i se stabileşte, pe baza unor criterii specifice, o 
boală mentală în legătură cu dependenţa, se consideră că acesta are un dublu diagnostic. 
Atitudinile negative ale profesioniştilor se manifestă cu mai mare intensitate atunci când 
aceştia au de a face cu persoane care au un dublu diagnostic, întrucât aceşti pacienţi sunt 
mai dificili şi ridică o serie de probleme specifice (Danda, 2012). Pe lângă faptul că 
pacienţii cu dublu diagnostic neagă cu vehemenţă consumul de substanţe şi încearcă să 
evite testele de control, dilemele de natură etică determină în cele mai multe cazuri 
atitudinea negativă a specialiştilor. Dilemele, la rândul lor, apar datorită necesităţii de a 
menţine de către profesionişti a unui mediu sigur în preajma acestor pacienţi (factor de 
stres pentru profesionişti), şi de nevoia de a rezolva unele situaţii riscante care pot apărea, 
cum ar fi oferirea de droguri altor pacienţi. Agresivitatea crescută a acestor pacienţi faţă 
de personalul medical este un alt factor determinant al atitudinii negative a profe-
sioniştilor.  

Atitudinea negativă a personalului care lucrează cu dependenţii de droguri, în special 
a celor din sectorul medical, subsumează o serie întreagă de lipsuri ale sistemului de 
lucru, cum ar fi lipsa protocoalelor şi procedurilor, lipsa de îndrumare în astfel de situaţii, 
educaţie precară în domeniul asistenţei consumatorilor şi dependenţilor de droguri, ca de 
altfel şi duplicitatea sistemelor de management medical – pe de o partea toleranţa 
manifestată faţă de aceşti pacienţi, pe de altă parte preocupări multiple faţă de repercu-
siunile juridice ale asistenţei acestor pacienţi.  

Totodată stereotipiile faţă de consumatorii şi dependenţii de droguri se diminuează 
atunci când pacienţii recunosc că se află în perioada de tratament, se arată motivaţi să 
urmeze un tratament şi dacă profesioniştii au avut experienţe personale în legătură cu 
consumul de droguri.  

 
1. Metodologie de lucru 
În spaţiul ştiinţific românesc nu există studii care să analizeze atitudinea profesio-

niştilor faţă de consumatorii şi dependenţii de droguri. Această cercetare urmăreşte să 
identifice o serie de rezultate care pot sta la baza unor cercetări mai ample faţă de 
modalitatea în care este oferit ajutor şi viziunea profesioniştilor care lucrează în acest 
domeniu.  

Actualul studiu a fost realizat prin aplicarea unui număr de 19 chestionare adresate 
viitorilor studenţi din cadrul programului universitar „Tehnici de intervenţie în asistenţa 
integrată a consumatorului de droguri” organizat de către Universitatea de Vest din Timişoara.  
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Ideea studiului a plecat nu doar de la identificarea nevoilor de formare ale studenţilor 
(absolvenţi au studii de licenţă în domenii ca psihologie, asistenţă socială, dar şi 
practicieni din domeniile anterior enunţate, dar şi din domeniul juridic şi din cel medical), 
ci mai ales din dorinţa de a sonda atitudinile acestora faţă de potenţialii beneficiari ai 
serviciilor pe care le oferă sau urmează să le ofere. Aşa cum am arătat în capitolul 
anterior, importanţa cunoaşterii atitudinii şi viziunii atât faţa de fenomenul consumului, 
cât şi faţă de consumatorul de droguri, este fără îndoială covârşitoare în asigurarea 
succesului tratamentului de care poate beneficia un consumator de droguri. Chestionarul a 
urmărit să scoată în evidenţă prejudecăţi şi judecăţi de valoare comune la care sunt expuşi 
consumatorii de droguri, precum şi percepţia profesioniştilor faţă de fenomenul 
consumului de droguri, legislaţia cu privirea la diminuarea fenomenului, precum şi faţă 
de activitatea preventivă din domeniu.  

Chestionarul a cuprins un număr de 3 întrebări referitoare la aşteptările faţă de 
programul de studii pe care studenţii urmau să îl parcurgă şi 20 de afirmaţii referitoare la 
consumul de droguri şi consecinţele acestuia, şi la consumatorii de droguri, legislaţia din 
domeniu şi activităţile de prevenire, precum şi indicatori statistici (vârstă şi profesie).  

În cadrul acestui articol vor fi prezentate rezultatele referitoare la atitudinile şi 
percepţia respondenţilor faţă de consumul de droguri şi consumatorul de droguri, dar şi 
propuneri pentru îmbunătăţirea statusului profesioniştilor din domeniu. Pentru o analiză 
mai facilă a datelor agregate obţinute, scala iniţială, formată din 5 trepte, a fost redusă la 3 
trepte generale (acord, dezacord, greu de spus).  

 
2. Rezultate obţinute 
10 din cele 20 de afirmaţii ale chestionarului au în vedere atitudinea faţă de consumul 

de droguri şi consecinţele psihologice, sociale, juridice şi medicale ale acestuia. 
Afirmaţiile 1 şi 3 din chestionar au în vedere partea pozitivă a consumului de droguri, 
afirmaţia 1 referindu-se la „consumul de droguri ca o potenţială activitate plăcută”, iar 
afirmaţia 3 făcând referire la faptul că acest comportament (consumul de droguri) „este 
distractiv”. Astfel, deşi peste 60% dintre respondenţi consideră că „utilizarea drogurilor 
ilegale poate fi o activitate plăcută”, un procent apropiat 57%, consideră consumul de 
droguri ca nefiind distractiv. Această contradicţie evidentă apare pe fondul unor aspecte 
demografice şi sociale marcante ale perioadei temporale pe care o traversăm. Aspectul 
demografic se referă la faptul că vârsta medie a respondenţilor la chestionar a fost 
cuprinsă în intervalul 25-34 de ani. Pornind de la acest aspect demografic, înţelegem 
faptul că cei mai mulţi respondenţi fiind mai tineri, şi trăindu-şi viaţa cu precădere după 
1989, sunt mai deschişi şi mai toleranţi faţă de consumul de droguri, dar mai ales faţă de 
consumatori. De asemenea, adolescenţa şi tinereţea acestor respondenţi a fost marcată de 
dese mediatizări, unele dintre ele excesiv de negative, ale consumului de droguri şi de 
etichetarea profundă a consumatorilor, ca fiind infractori. Însă, odată dispărută atitudinea 
rigidă şi de respingere a fenomenului, concomitent cu generalizarea sa şi cu creşterea 
alarmantă a numărului de tineri care consumă droguri, atitudinea generală faţă de consum 
suferă modificări importante. Şi, deşi eurobarometrul 2014 „Young people and drugs” 
arată că 86% dintre tinerii respondenţi din România consideră că, în continuare, consumul 
de canabis ar trebui interzis (Flash Eurobarotemter 401, p. 40), în mediile informale ale 
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tinerilor, atitudinile faţă de consumul acestui drog sunt mult mai tolerante. Aşadar, vârsta 
este un factor care influenţează atitudinea profesioniştilor faţă de consumul de droguri.  

Ideea conform căreia consumul de droguri nu este sau este mai puţin distractiv, îşi 
are rădăcinile în expunerea excesivă a populaţiei, în special a celei şcolare, la mesaje 
negative faţă de acest fenomen. Cele mai multe campanii de informare şi prevenire, cel 
puţin în primii ani ai mediatizării acestui fenomen, au la bază mesaje negative de genul 
„stop droguri”, „nu drogurilor”, „drogurile moartea albă” etc. Aceste mesaje negative 
au determinat însă atitudini polivalente faţă de consumul de droguri: pe de o parte, 
acceptarea consumului ca activitate plăcută, iar pe de altă parte, iată, ca fiind un 
comportament care nu este atât de distractiv. Corelând aceste două rezultate, cu indi-
catorii obţinuţi la afirmaţia 3 „sunt câteva lucruri mai periculoase decât să experimentezi 
droguri” unde aproape jumătate dintre respondenţi (47,1%) sunt de acord cu această 
afirmaţie, dar şi cu indicatorii de la afirmaţia 5 „multe lucruri sunt mult mai riscante 
decât experimentarea drogurilor”, unde de asemenea, un procent de 48% a răspuns 
pozitiv, considerăm că, în continuare, atitudinea profesioniştilor faţă de comportamentul 
de consum este una negativă. La această constatare se adaugă şi faptul că 58% dintre 
respondenţi consideră „consumul de droguri ca fiind una dintre cele mai serioase 
probleme din ţară”, dar şi faptul că aproape 70% dintre profesionişti afirmă că „a 
experimenta droguri înseamnă a renunţa la controlul asupra vieţii tale”. Un procent 
covârşitor, 94%, dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia conform căreia 
„drogurile ajută oamenii să experimenteze viaţa cu adevărat”. Cu toate acestea, 63% 
dintre respondenţi recunosc că este dificil de spus dacă „toţi cei care experimentează 
consumul de droguri ajung să regrete acest comportament”, iar 58% nu sunt decişi în a 
afirma sau infirma faptul că „a consuma alcool cauzează mai multe probleme în societate 
decât abuzul de droguri”. 

O abordare interesantă, care ar putea fi studiată în viitoarele cercetări, va fi analiza 
referitoare la cauzele care stau la baza formării acestei atitudini.  

Atitudinea profesioniştilor români faţă de consumatorii de droguri poate fi 
considerată mai degrabă precaută în a cădea în extreme. Un răspuns interesant şi totodată 
provocator apare la itemul 15, unde 68% dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia 
„încerc să evit persoanele care au probleme legate de dependenţă”. Astfel, cu toate că 
un comportament precum consumul de droguri este identificat de profesionişti cu unul 
mai degrabă deviant, cei care aleg să adopte acest comportament sunt supuşi unui risc 
minim de discriminare din partea profesioniştilor. La această idee concură şi faptul că 
peste jumătate dintre respondenţi (53%) consideră că este dificil de spus dacă „cei mai 
mulţi dependenţi nu sunt interesaţi să primească droguri”. Adăugăm faptul că 47% 
dintre respondenţi, deci un procent foarte apropiat, confirmă această negaţie.  

Datorită consecinţelor negative care apar în urma debutului consumului de droguri, 
pe care le bănuim ca fiind de natură socială (stigmatizare), peste jumătate dintre 
respondenţi consideră că „un tânăr nu ar trebui să încerce niciodată droguri”, iar un 
procent de 49% „cred că oamenii care au probleme legate de dependenţă se învinovăţesc 
pentru situaţia lor”. De remarcat, în ambele situaţii, procente ridicate de nedecişi (37%), 
ceea ce arată complexitatea fenomenului, dar şi faptul că un comportament sau o 
persoană care alege la un moment dat un anumit comportament, nu pot fi analizate în 
culori de alb şi negru, nuanţele fiind cele care diferenţiază rezultatele ce pot fi obţinute în 
ameliorarea unei astfel de situaţii.  
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3. Concluzii 
Percepţia generală asupra consumului de droguri este una negativă, conotaţiile sale 

răsfrângându-se şi mai mult asupra consumatorilor. Văzuţi de cele mai multe ori ca 
infractori sau cu potenţial infracţional, consumatorilor de droguri le este foarte dificil să 
şteargă această etichetă. Pe de altă parte, percepţia generală negativă asupra consumului 
de droguri anulează faptul că, de cele mai multe ori, consumatorii au început să utilizeze 
substanţe psihoactive din dorinţa de a-şi crea „senzaţii tari” (Raportul Naţional privind 
situaţia drogurilor în România, 2012, p. 37), stări pozitive prin care să facă faţă unor stări 
stresante sau chiar pentru distracţie.  

Spectrul recuperării consumatorilor de droguri şi al „vindecării” lor de dependenţă, 
nu este perceput, în general, ca fiind unul la fel de important ca în cazul altor boli cronice, 
cum ar fi diabetul, hipertensiunea sau astmul. Din acest motiv, atitudinea profesioniştilor 
din domeniu faţă de consumatorii de droguri este uneori mai puţin empatică decât s-ar 
dori. Cercetarea relevă, de asemenea, nevoia profesioniştilor de educaţie continuă în acest 
domeniu, în vederea acceptării consumului ca fapt social, dar şi în vederea diminuării 
prejudecăţilor faţă de consumatorii de droguri. Educaţia continuă a profesioniştilor 
asigură şi necesarul de resurse şi abilităţi personale ale acestora în aşa fel încât procesul 
de recuperare al pacienţilor/clienţilor să fie oferit la standarde înalte de calitate, iar 
atitudinea personalului să se îmbunătăţească. De asemenea, considerăm că educaţia 
iniţială, prin introducerea de programe sau curricule educaţionale referitoare la fenomenul 
drogurilor şi răspunsul pe care diferite categorii profesionale îl pot oferi celor care se 
confruntă cu acest fenomen, în cadrul studiilor de licenţă ale diferitelor specializări – 
psihologie, asistenţă socială, drept, medicină –, reprezintă una dintre oportunităţile care 
trebuiesc exploatate în vederea creşterii abilităţilor de lucru, dar şi a încrederii profe-
sioniştilor din domeniul dependenţei faţă de clienţii lor.  
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Abstract: 
Focusing on the eficiency of preventing drug cosumption in school enviornment 

started as a response of the participant to quntify better the goals and results of their 
progress. To get to this result, we will emphazize a part of the social actors and the role 
social actors can play in developing an armonious community.  

The teanager is in a continues search for models and values, that he/she could follow. 
Often, drug cosumers who became informal leaders in their own group, they step into 
these models that teneagers are seeking to follow. Temptations and influneces from these 
groups are counterbalancing the ofers of the legal system. 

This paper will bring in discussion the results of the research: ”Models of efficiency 
reagrding the drug consumption in school from the perspective of the students, teachers, 
and drug prevention specialists” emphazising on the intervention models, models of 
transimition, models of transceiver and receptors in the process of prevention. 

 
Keywords: preventing process, school, efficiency, teen age, intervention 
 
 
Rezumat: 
Perspectiva eficientizării procesului de prevenire a consumului de droguri în mediul 

şcolar a apărut din dorinţa practicianului de a cuantifica mai bine roadele muncii asidue şi 
consecvente. Pentru a putea ajunge la acest deziderat, vom începe prin a evidenţia o parte 
dintre actorii sociali care joacă roluri-cheie în dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a 
societăţii, în concordanţă cu procesul de prevenire a consumului de droguri: elevul, 
profesorul şi specialistul.  

Adolescentul este în permanentă căutare de repere valorice, modele de urmat şi 
puncte de referinţă. De multe ori, consumatorii de droguri care devin lideri informali în 
grupul de egali îndeplinesc din ce în ce mai des unul dintre aceste roluri. Tentaţiile şi 
influenţele străzii contrabalansează destul de bine ofertele sistemului.  

Lucrarea de faţă va pune accent pe câteva rezultate ale cercetării „Modalităţi de 
eficientizare a procesului de prevenire a consumului de droguri în şcoală din perspectiva 
elevilor, profesorilor şi specialiştilor antidrog”, cu accent pe modele de intervenţii, 
modalităţi de transmitere, modele de emiţători şi receptori în procesul de prevenire.  

 
Cuvinte-cheie: proces de prevenire, şcoală, eficienţă, adolescenţă, intervenţie 
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1. Procesul de prevenire a consumului de droguri în şcoală (PPCDS) 
Pentru specialişti, teoreticieni, practicieni sau orice persoană interesată de acest 

domeniu, ar trebui să fie foarte clară diferenţierea între prevenirea consumului de droguri 
(PCD), ca şi concept, şi procesul de prevenire a consumului de droguri în şcoală 
(PPCDS), ca un program preventiv. Această diferenţiere se face în orice domeniu care 
presupune prevenire, dar, de multe ori, nu se distinge între termenul generic de prevenire 
şi programele de prevenire. 

În conformitate cu Martin (1995), prevenirea toxicomaniei este „un proces activ de 
implementare a iniţiativelor pentru a modifica sau a îmbunătăţi formarea cât mai 
cuprinzătoare şi calitatea vieţii persoanelor, stimularea autocontrolului individual şi 
colectiv, rezistenţa la oferta de droguri”1. Un program este proiectarea unei serii de 
acţiuni care sunt neapărat legate de realizarea sau împlinirea unui obiectiv2. Prin urmare, 
un program de prevenire este un set de acţiuni cu scopul specific de a preveni apariţia 
problemei căreia îi este destinat programul preventiv. Cu alte cuvinte, un program de 
prevenire reprezintă „un ansamblu de metode, materiale şi proceduri de intervenţie în 
vederea realizării unor obiective, pe populaţii asemănătoare şi în medii geografice 
diverse”3. În cazul toxicomaniei, scopul ar fi prevenirea comportamentelor de consum sau 
abuz de droguri, iar în cazul prevenirii indicate, scopul ar fi prevenirea riscurilor asociate. 
Un program de prevenire a consumului de droguri poate fi general, adresat întregii 
comunităţi, sau specific, pentru un grup de oameni, un cartier, o anumită categorie de 
vârstă, un grup de părinţi care au copii de aceeaşi vârstă etc. 

Procesul de prevenire a consumului de droguri (PPCD) se referă la totalitatea 
acţiunilor presupuse de un program preventiv cu un scop precis. Dacă în cazul unui 
program preventiv, acesta se referă la situaţii specifice concrete, nuanţa dată de procesul 
de prevenire a consumului de droguri este dată de generalitatea acţiunilor. Ce ar trebui să 
se facă în general, care este ordinea firească a acţiunilor etc. Astfel, în economia acestei 
lucrări şi a studiului realizat, s-a folosit conceptul de proces de prevenire a consumului 
de droguri în şcoală (PPCDS), care se referă la totalitatea acţiunilor întreprinse într-un 
program preventiv în domeniul şcolar, care au un scop bine definit, în general. În cadrul 
cercetării am dezvoltat caracteristicile unui program de prevenire a consumului de droguri 
în şcoală cu ajutorul acestui concept de PPCDS şi cu sprijinul specialiştilor care lucrează 
în prevenire, a profesorilor diriginţi sau psihopedagogi şi cu ajutorul elevilor. Procesul de 
prevenire a consumului de droguri în şcoală este delimitat doar de scopul general pe care 
ni-l propunem.  

 
2. Actori-cheie în procesul de prevenire a consumului de droguri în şcoală 
Adulţii care sunt implicaţi în procesul de prevenire în şcoală trebuie să ţină cont de 

variabilele privind specificul perioadei adolescenţei, de nevoile adolescentului, 

                                                 
1 E. Martin, De los objetivos de la prevención a la ”prevención por objetivos”, în E. Becona, A. Rodríguez şi 

I. Salazar (coord.), Drogodependencia, Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio 
Científico de la Universidad de Santiago de Compostela, 1995, p. 23. 

2 J. Escámez, Directrices para la elaboración de programas preventivos en drogodependencias, în J. Escámez 
(ed.), Drogas y escuela. Una propuesta de prevención (pp. 193-208). Madrid: Dykinson, 1990. 

3 P. Abraham (coord.), Prevenire şi consiliere antidrog, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Bucureşti, 2004, p. 57. 
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comportamentul acestuia, precum şi de factorii de risc şi de protecţie. Profesorul este 
motorul procesului de educare şi de transformare a tânărului aflat într-o formă de 
învăţământ. Ideea de specialist în prevenire este destul de nouă având în vedere istoria 
prevenirii consumului şi abuzului de droguri în ţările care se confruntă cu această 
problematică de mult timp (de exemplu, în SUA, problematica consumului de alcool era 
luată în discuţie încă din anii 1750, însă abia în 1944 ia fiinţă o instituţie naţională care va 
avea în vedere educaţia ca prevenire). 

 
Şcolile sunt inima tuturor sistemelor de educaţie. Mai mult, şcolile pun fundaţia 

pentru societăţile viitorului, deoarece ele joacă un rol crucial în formarea cetăţenilor de 
mâine. Ele sunt decisive şi pentru prosperitatea noastră viitoare, care depinde în mare 
parte de abilităţi – în cel mai larg sens al cuvântului – şi de cunoaştere – pe care şcolile o 
împărtăşesc elevilor lor4, iar arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării 
creatoare şi bucuria cunoaşterii, aşa cum spunea Albert Einstein. 

Vom adăuga aici ideea de a dezvolta un sistem de pregătire centrat pe elev. Modelul 
teoretizat de McCombs şi Whistler îl plasează pe elev în rolul central, reflectând 
necesitatea de a ne concentra atenţia atât asupra elevilor, cât şi asupra procesului de 
învăţare5. Necesitatea construirii oamenilor de mâine într-un mod cât mai corect şi 
eficient este de necontestat. Nu se va putea însă realiza acest lucru dacă nu se vor respecta 
principiile majore ale educaţiei care pun accentul pe elev.  

 
Modelul „pedagogiei diferenţiate” – aplicaţie a constructivismului, modelul este 

conturat în spaţiul francofon de autori ca: J. Vial, L. Legrand, Ph. Meirieu şi M. Altet. 
Pedagogia diferenţiată urmăreşte, pe de o parte, distribuirea sarcinilor în funcţie de 
nivelul elevilor, folosind practici şi tehnici de individualizare consolidate, iar pe de altă 
parte, multiplicarea metodelor şi practicilor didactice pe baza diferenţelor observate de 
elevi. Scopul acestui demers este de a construi învăţarea în mod personal, prin activarea 
propriilor capacităţi cognitive. Învăţarea devine eficientă când se desfăşoară individual 
sau în grupuri mici, într-un cadru cât mai diversificat (din punctul de vedere al 
conţinuturilor) şi caracterizat de o dinamică auto-motivantă. 

Dorinţa de netăgăduit a consumatorilor de droguri adolescenţi, din mediul şcolar şi nu 
numai, este de a depăşi dificultăţile şi incertitudinile cu care se confruntă, căutând să-şi 
descopere identitatea şi să simtă sentimentul de siguranţă în mediul în care îşi desfăşoară 
activitatea şi trăiesc. De multe ori, pentru adolescenţii bulversaţi de propriile dileme şi 
întrebări existenţiale, de barierele şi agresiunile mai mult sau mai puţin reale din exterior, 
se refugiază în consumul de droguri.  

Orice proces social de schimbare trebuie să implice discuţii cu actorii-cheie, cu 
persoanele interesate, în aşa fel încât aceştia să sprijine luarea deciziilor în privinţa 
rezolvării problemelor.  

 Nu este uşor să spui unei persoane „renunţă la consumul de droguri!”, iar persoana 
respectivă să te asculte. La fel de greu este să înţelegi că această exclamaţie, dorinţă, 

                                                 
4 M. Coghlan, A. Desurmont, N. Mons, Autonomia şcolară, în Europa, Reţeaua de informaţii despre educaţie 

din Europa, traducere de C. Pârvu, Eurydice, 2007, p. 3. 
5 B.L. McCombs, J.S. Whisler, The learner-centered classroom and school. San Francisco: Jossey-Bass, 

1997, p. 9. 
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rugăminte nu va avea niciun efect dacă este lansată pur şi simplu sau dacă este repetată la 
nesfârşit... Consumul de droguri început în adolescenţă are repercusiuni pe termen lung, 
adolescentul consumator transformându-se, de multe ori, într-un adult consumator 
controlat de drog. „E foarte important să realizezi că nu tu controlezi drogul, ci drogul te 
controlează pe tine”6. 

În acest context, pentru a diminua efectul factorilor de risc, este important ca părinţii 
să cultive o relaţie bazată pe prietenie şi sinceritate cu copilul şi să ofere adolescentului 
un bun exemplu personal. De asemenea, între modelele pe care adolescentul le caută în 
această perioadă trebuie să se afle şi profesorul, care se implică şi dăruieşte într-o 
modalitate cât mai atractivă informaţii legate de specificul materiei pe care o predă, 
actualizează mereu aceste informaţii pentru a satisface nevoile elevului, dar nu uită de 
realităţile şi de problemele de viaţă care apar în viaţa adolescentului, care pot influenţa în 
mare măsură procesul de învăţare. Cu toate acestea, profesorul, şi mai ales profesorul 
diriginte, poate să devină agent de influenţă şi de schimbare pentru elevii aflaţi în situaţii 
de derivă, în situaţii contextuale de risc, personale/individuale, psihologice, sociale şi, 
mai ales, şcolare.  

Ideea de specialist în prevenire este destul de nouă având în vedere istoria prevenirii 
consumului şi abuzului de droguri în ţările care se confruntă cu această problematică de 
mult timp [de exemplu, în Statele Unite, această meserie a apărut în anul 1944, odată cu 
înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Educaţie în alcoolism şi centre de informare 
(National Committee for Education on Alcoholism – NCEA, în prezent, National Council 
on Alcoholism and Drug Dependence or NCADD) de către doamna Marty Mann, 
membru fondator şi pionier în domeniu alături de E.M. Jellinek]. Problematica 
consumului de alcool era luată în discuţie încă din anii 1750, însă abia în 1944 ia fiinţă o 
instituţie naţională care va avea în vedere educaţia ca prevenire. Astăzi, mai mult ca 
oricând, munca în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de alcool şi droguri 
este necesară. 

Pentru ca munca de prevenire să se realizeze la cele mai înalte standarde, un 
specialist în prevenirea consumului de droguri ar trebui să aibă o serie de abilităţi, 
competenţe şi calităţi. Vom aminti doar câteva: capacitatea de a lucra în echipă (echipa 
multidisciplinară fiind la baza eficienţei în munca cu adolescenţii şi tinerii consumatori de 
droguri), abilităţi de comunicare foarte bine dezvoltate, să fie capabil să organizeze şi să 
implementeze proiecte şi programe de prevenire, să fie familiarizaţi cu ceea ce înseamnă 
lucrul cu tinerii şi serviciile oferite acestora, să fie analitici în munca pe care o desfăşoară, 
tocmai pentru a putea gestiona anumite cazuri, să asigure evaluarea eficientă a serviciilor 
şi a cazurilor particulare, să deţină informaţii actualizate, dovezi pe care le pot prezenta în 
activităţile desfăşurate în cadrul şcolii sau în alte medii etc.  

 
3. Modalităţi de eficientizare a procesului de prevenire a consumului de droguri 

în şcoală (PPCDS) 
Scopul cercetării Modalităţi de eficientizare a procesului de prevenire a consumului 

de droguri în şcoală (PPCDS) din perspectiva elevilor, profesorilor şi specialiştilor care 
                                                 

6 Fragment dintr-un interviu realizat în 21 iunie 2000, preluat din cercetările lui Peter Venturelli: femeie de 37 
ani, consumator de droguri din adolescenţă, în prezent, administrator academic în învăţământul superior, abstinentă 
de 3 ani, apud G.R. Hanson, P.J. Venturelli, A.E. Fleckenstein, Drugs and Society, 9th ed., Jones and Bartlett 
Publishers, Sudbury, 2006, p. 528.  
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lucrează în domeniul antidrog este reprezentat de identificarea şi formularea unor 
premise pentru elaborarea unui colaj de reguli şi bune practici, care să ducă la eficien-
tizarea PPCDS în contextul realităţii din România. 

Am considerat oportună alegerea celor trei grupuri ţintă datorită gradului de 
implicare a acestora în desfăşurarea PPCDS. Fiecare dintre cele trei perspective repre-
zintă de fapt o latură a demersului ştiinţific de a descoperi cele mai bune variante pentru a 
uşura munca specialiştilor şi a profesorilor în domeniul prevenirii şi a determina schim-
bări de comportament acolo unde este cazul, în rândul elevilor. 

Pentru atingerea obiectivelor cercetării propuse au fost utilizate atât metode 
calitative, cât şi cantitative în cadrul anchetei de tip transversal, tehnicile utilizate fiind 
chestionarul autoaplicat şi focus-grupul. 

Întrucât procesul de prevenire a consumului de droguri în şcoală presupune drept 
criteriu de referinţă o acţiune triadică, concomitentă asupra adolescenţilor, specialiştilor 
care lucrează în domeniul prevenirii şi profesorilor, am stabilit trei colectivităţi statistice 
pentru cercetarea noastră, respectiv: 

a) colectivitatea statistică a adolescenţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, din 
judeţul Bacău; 

b) colectivitatea statistică a cadrelor didactice din judeţul Bacău; 
c) colectivitatea statistică a specialiştilor din domeniul prevenirii din cadrul Agenţiei 

Naţionale Antidrog din România. 
Pentru componenta cantitativă din cadrul cercetării, tehnica de eşantionare aleasă a 

fost una probabilistică stratificată aleatoare, eşantioanele reprezentând următoarele 
straturi: 

1) eşantionul 1 reprezintă elevii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani – clasa a IX-a şi 
a X-a (stratul statistic), din mediul urban. Numărul de unităţi statistice este de 400 (3% 
din colectivitate).  

2) eşantionul 2 reprezintă cadre didactice din judeţul Bacău, care predau anumite 
discipline şi sunt diriginţi la nivelul claselor a IX-a şi a X-a (elementul de legătură pentru 
stratul statistic) şi au o vechime în sistemul de învăţământ de 7-12 ani. Numărul de 
unităţi statistice este de 129 (3,29% din colectivitate).  

3) eşantionul 3 reprezintă specialiştii CPECA din România, implicaţi în procesul de 
prevenire al consumului de droguri în şcoală. Stratul statistic a fost stabilit după criteriul 
expertizei profesionale. Numărul de unităţi statistice este de 49 (24,5% din 
colectivitate).  

În privinţa componentei calitative, au fost realizate 6 focus-grupuri: 
■ 2 focus-grupuri cu elevi, numărul total de participanţi fiind de 22 de elevi din 

municipiul Bacău (8 elevi la primul focus grup – 14 iunie 2011 şi 14 elevi la al doilea 
focus grup – 24 iunie 2011), cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani. Transcrierea focus-
grupurilor a fost analizată cu programul WordStat, versiunea 6; 

■ 2 focus-grupuri cu profesori, numărul acestora fiind de 12 profesori (5 profesori 
psihopedagogi prezenţi la primul focus-grup – 23 iunie 2011, 7 profesori diriginţi, la al 
doilea focus-grup – 24 iunie 2011). 

■ 2 focus-grupuri cu profesionişti în domeniu, numărul total de participanţi este de 
11 profesionişti (la primul focus-grup, 6 specialişti – 20 iunie 2011, 5 specialişti angajaţi 
ai Agenţiei Naţionale Antidrog, din 4 judeţe, la al doilea focus-grup – 28 iunie 2011).  
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Metodologia de cercetare 
În cadrul anchetei sociologice pe bază de chestionar, instrumentul de lucru utilizat a 

fost chestionarul de tip omnibus: 3 chestionare, câte unul pentru fiecare eşantion ales. 
Pentru exprimarea procentuală a rezultatelor, am utilizat grafice tip plot, exprimare ce 
permite o corelare facilă cu instrumentele de cercetare folosite în analiza calitativă. 

În privinţa interpretării calitative, am utilizat programul statistic WordStat, versiunea 
6. Acest program de statistică a asocierilor a fost folosit pentru analiza transcrierilor 
focus-grupurilor, astfel încât să se poată identifica corelaţiile realizate de către subiecţi. 
Instrumentele utilizate în efectuarea analizei calitative au fost: 

■ Dendograme (categorii de cuvinte care prezintă tendinţa de a apare împreună în 
unităţile textuale analizate, tendinţa fiind măsurată prin coeficientul lui Jaccard, ce poate 
prezenta valori în intervalul [0-1]); 

■ Diagramele de proximitate ale cuvântului-cheie, în raport cu primele 30/50 de 
cuvinte din unităţile textuale analizate. 

Coeficientul Jaccard este un indicator de frecvenţă, ce a fost calculat pe baza alegerii 
unui n număr de cuvinte-reper, faţă de care au fost identificate cuvintele-cheie, din maxim 
m asocieri cuvânt reper/cuvânt-cheie. Conform manualului de utilizare al programului, se 
recomandă încadrarea lui n şi a lui m în intervale echilibrate de valori, raportate la 
cuantumul de text analizat.  

Obiectivele de cercetare au fost stabilite de o manieră binară, respectiv două obiec-
tive pentru fiecare eşantion selectat.  

 
Pentru eşantionul 1 am stabilit următoarele două obiective de cercetare: 
1.A. Stabilirea unui profil al adolescentului potenţial consumator de droguri; 
1.B. Identificarea de trasee comportamentale ale adolescentului potenţial consumator 

de droguri, considerate elemente de influenţă în eficienţa procesului de prevenire. 
 
Pentru eşantionul 2, obiectivele de cercetare sunt: 
2.A. Identificarea factorilor de influenţă asupra procesului de prevenire a consumului 

de droguri în şcoală; 
2.B. Identificarea elementelor de permanenţă în procesul de prevenire a consumului 

de droguri în şcoală – etapa 1. 
 
Pentru eşantionul 3, obiectivele de cercetare stabilite sunt: 
3.A. Identificarea elementelor de permanenţă în procesul de prevenire a consumului 

de droguri în şcoală – etapa 2; 
3.B. Identificarea elementelor de evaluare în procesul de prevenire a consumului de 

droguri în şcoală. 
În urma interpretării şi corelării datelor obţinute conform metodologiei amintite 

anterior, voi prezenta, pe scurt, regulile şi modelele de bună practică rezultate în urma 
realizării cercetării. 

 
Model de bună practică (MBP) 1 
Validarea ipotezei 1.A.4. (Cu cât vârsta de debut a consumului de tutun este mai 

scăzută, cu atât vârsta de debut a consumului de droguri este mai scăzută) a avut la bază 
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considerarea fumatului drept un model social acceptat şi foarte larg răspândit, argumentul 
teoretic folosit fiind negocierea socială. Fumatul joacă rolul de element cunoscut pentru 
grupul ţintă vizat – elevii, aceştia participând într-o constantă negociere a poziţiei sociale 
în grupul la care vor să adere/menţină. Acelaşi procedeu de negociere se aplică şi pentru 
orice alt element „cunoscut” precum consumul de alcool sau droguri.  

Aşadar, considerăm drept model de bună practică utilizarea elementului cunoscut drept 
element ancoră pentru mesajul de prevenire, ancorarea acestuia realizându-se printr-o 
poziţionare primar-emoţională şi secundar-cognitivă. 

  
Model de bună practică (MBP) 2 
Interpretarea ipotezei 1.B.2. [Cu cât numărul de intervenţii preventive cu un format 

prestabilit (metode de educaţie prestabilite, format prestabilit pentru fiecare ciclu de 
învăţământ, obiective prestabilite) a consumului de droguri în şcoală este mai ridicat, cu 
atât numărul adolescenţilor care consumă droguri este mai mic] a făcut referire la teoria 
comportamentului problematic, adică la lipsa abilităţilor de asertivitate. Conform datelor 
din graficul 4.18., aceste abilităţi pot fi învăţate/dezvoltate prin programe de voluntariat, 
corelaţia de validare rezultată fiind abilităţi asertive – programe de voluntariat – programe 
de prevenire. 

Propunem aşadar drept model de bună practică stabilirea coordonatelor programelor 
de voluntariat şi mai apoi a programelor de prevenire în funcţie de abilităţile asertive ale 
grupului ţintă (elevi-părinţi-profesori-specialişti). 

 
Model de bună practică (MBP) 3 
La nivelul eşantionului 2 am punctat importanţa metodelor de educaţie nonformală şi 

vizualizarea de către neconsumatori a consumatorilor de droguri prin filtrul emoţiilor 
declanşatoare ale consumului.  

Propunem drept model de bună practică abordarea consumului de droguri ca fiind 
declanşat emoţional şi a procesului de prevenire ca având drept element de bază activarea 
competenţelor cognitive, activarea realizându-se în special prin metode de educaţie 
nonformală. 

 
Model de bună practică (MBP) 4 
La nivelul aceluiaşi eşantion, am ilustrat necesitatea abordării PPCDS din 

perspectiva accesării dovezilor clare şi corecte despre elementul ancoră din mesajul de 
prevenire. 

Recomandăm drept model de bună practică evaluarea sistemului de prevenire, din 
punct de vedere al performanţei şi eficienţei, prin claritatea şi corectitudinea dovezilor 
accesate şi prin metodele şi tehnicile folosite (a se vedea modelul pedagogiei 
diferenţiate). 

 
Model de bună practică (MBP) 5 
Propunem prezentarea PPCDS de o manieră triadică, după cum urmează:  
 dimensiunea 1: educare - conştientizare; 
 dimensiunea 2: proiecte/campanii/programe/activităţi planificate - dezvoltarea de 

aptitudini/abilităţi; 
 dimensiunea 3: informare. 
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Regula de bună practică (RBP) 1: necesitatea utilizării unor formate prestabilite, 
pentru un grup ţintă specific, întotdeauna cu implicarea părinţilor. 

Regula de bună practică (RBP) 2.1: necesitatea obţinerii unui aviz (informal) de la 
CPECA (ANA) pentru orice iniţiativă de a organiza o activitate preventivă, cu sau fără 
format prestabilit.  

Regula de bună practică (RBP) 2.2: obligativitatea implicării specialiştilor CPECA 
în orice fel de activitate preventivă, cu sau fără format prestabilit. 

Regula de bună practică (RBP) 3: implicarea concomitentă în PPCDS a 
persoanelor specializate, elevilor şi cadrelor didactice de o manieră activă şi în funcţie de 
specificul fiecărei şcoli/unităţi de învăţământ. 

Regula de bună practică (RBP) 4: considerarea familiei ca element de influenţă în 
alegerile elevilor (atât din perspectiva ancorării emoţionale, cât şi din perspectiva activării 
cognitive). 

 
Concluzii deschise 
Procesul de prevenire a consumului de droguri în şcoală este un proces complex 

care se ancorează în realităţi schimbătoare din comunităţile din toată lumea. 
Dimensiunea acestui concept nu este percepută la adevărata amploare de către actorii-
cheie implicaţi în implementarea măsurilor de prevenire în şcoală. Însăşi instituţia 
ŞCOALĂ este văzută ca un mijloc de atingere a scopului subsidiar al prevenirii, şi 
anume: scăderea numărului de consumatori problematici de droguri. Obiectivele 
prevenirii pot fi de natură cognitivă (de ex., creşterea gradului de informare) şi/sau 
emoţional-comportamentală (de ex., dobândirea sau întărirea unor abilităţi sau 
competenţe: capacitatea de a refuza, de a face faţă presiunii grupului de egali etc.). 

Prin cercetarea valenţelor PPCDS şi prin consultarea, ştiinţific vorbind, a 
reprezentanţilor din cele trei categorii de actori implicaţi în implementarea acestui 
proces, lucrarea de faţă îşi propune să aducă o contribuţie în privinţa modalităţilor de 
eficientizare a acestui proces. Demersurile în acest sens nu sunt întotdeauna uşoare din 
mai multe perspective: a comunităţilor şcolare, a grupului ţintă, a finanţării, a celor care 
livrează prevenirea, a familiilor adolescenţilor etc. 

Comunităţile nu pot fi dispuse să accepte că este nevoie de o intervenţie, deoarece 
acest lucru poate fi interpretat în sensul că s-ar admite existenţa unei probleme (legată 
de consumul de droguri). De exemplu, directorii de şcoală îşi pot face griji că 
introducerea unei intervenţii de prevenire a consumului de droguri ar putea afecta 
reputaţia şcolii lor. Dacă prevenirea consumului de droguri în şcoală ar fi parte legală a 
politicii guvernului, acest lucru ar face prevenirea antidrog în şcoală mai puţin 
stigmatizată şi stigmatizantă. Furnizorii şi decidenţii politici ar trebui să evite 
concentrarea pe „probleme” şi, în schimb, să ia în considerare nevoile publicului ţintă 
(de exemplu, nevoia unui program de prevenire înainte ca o problemă să se fi dezvoltat). 

Programele de prevenire în şcoală sunt menite să intervină cât mai timpuriu în 
educaţia copiilor, tocmai pentru a reduce factorii de risc şi pentru a întări factorii de 
protecţie în ceea ce priveşte consumul de droguri.  

În contextul aplicării unor astfel de programe preşcolarilor, acestea ar trebui să îşi 
propună diminuarea sau înlăturarea conduitelor agresive precoce, deprinderilor sociale 
indezirabile şi dificultăţilor de învăţare. Totodată, programele de prevenire în acest 
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context îşi propun în primul rând formarea de „abilităţi destinate educatorilor şi per-
soanelor resursă din învăţământul preşcolar”7. 

Mai apoi, programele de prevenire adresate elevilor din şcoala primară ar trebui să 
se axeze pe îmbunătăţirea modalităţilor de învăţare atât teoretică, cât şi social-emoţională, 
cu scopul de a reduce sau elimina factorii de risc, dar şi de a îmbunătăţi factorii de 
protecţie.  

Iar în privinţa programelor de PCD adresate elevilor de gimnaziu sau liceu, acestea 
ar putea să îmbunătăţească competenţele sociale, teoretice şi academice, concentrându-se 
asupra următoarelor abilităţi: abilităţi de sprijin pentru învăţare, îmbunătăţirea abilităţilor 
de studiu, de comunicare, de relaţionare cu ceilalţi, mai ales cu prietenii, a modalităţilor 
de a rezista tentaţiilor legate de consumul de substanţe, creşterea încrederii în sine, 
autoeficacitate, întărirea angajării personale împotriva abuzului de droguri, întărirea 
atitudinilor prosociale, de viaţă sănătoasă fără alcool, tutun şi droguri. 

După cum s-a demonstrat de-a lungul timpului, prin evaluările programelor de 
PCDS, atât în ţara noastră, cât şi în alte state, programele de prevenire sunt mai eficiente 
atunci când sunt utilizate tehnici interactive, centrate pe elev, metode des întâlnite în 
astfel de programe fiind dezbaterile pe grupe mici (aşezare „bistro”), jocul de rol, metoda 
„acvariu”, încurajarea discuţiilor informale cu prietenii etc. Aceste tehnici de lucru permit 
implicarea activă în cunoaşterea informaţiilor legate de abuzul de droguri, (re)întărirea 
comportamentelor de refuz şi combatere a acestui tip de consum (abuziv).  
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Rezumat: 
Această lucrare îşi are originea în sentimentul de neputinţă resimţit, deseori, în relaţia 

cu prezenţa violenţei, într-o zonă în care se formează valori, caractere şi, practic, se 
stabileşte viitorul. Miza nu este de a localiza comportamentele violente, ci de a arăta că 
violenţa a intrat în curriculum ascuns în şcolile noastre. Acest lucru înseamnă că a intrat 
în obişnuinţa noastră să trăim în cadrele mentale agresive, limitate de logica conflictuală 
şi îndreptate împotriva celuilalt. Sistemul de învăţământ are ca funcţie principală 
educarea copiilor, tinerilor şi adulţilor în conformitate cu idealul educaţional şi cu 
obiectivele generale ale societăţii. Când şcoala eşuează, insuccesul său este, totodată, unul 
al persoanei în cauză, dar şi al întregii societăţi. Metodologia cercetării porneşte, aşadar, 
de la analiza principalelor concepte implicate. Ulterior, utilizând metodele anchetei pe 
bază de chestionar, vom investiga definiţia şi formele violenţei şcolare pe baza unui 
instrument: Chestionarul de identificare a formelor de violenţă existente în mediul şcolar 
(creaţie proprie). 

 
Cuvinte-cheie: violenţa percepută; violenţa socială; violenţa în şcoală; violenţa 

emoţională; violenţa la adresa securităţii 
 
1. Obiectivele şi ipotezele cercetării  
Obiectivele cercetării sunt următoarele: 
OS1: Identificarea formelor de violenţă existente în mediul şcolar corespunzător 

grupului ţintă; 
OS2: Relevarea nivelurilor la care se manifestă violenţa în mediul şcolar 

corespunzător grupului ţintă. 
Corelată cu obiectivele cercetării, ipotezele sunt: 
IS1: În şcoală, se manifestă mai mult violenţa socială şi cea emoţională decât 

violenţa la adresa securităţii individuale. 
IS2: Violenţa este influenţată de mediul şcolar, în sensul că, într-o şcoală de 

reeducare, frecvenţa violenţei, pe toate palierele analizate, este mai mare decât într-o 
şcoală normală.  

IS3: Frecvenţa violenţelor pe palierul elev - elev este mai mare decât pe nivelurile 
elev - profesor, elev - director, elev - personal administrativ, elev - persoane străine.  

IS4: Violenţa şcolară depinde de vârsta respondenţilor. 
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2. Modelul cercetării 
Variabilele luate în considerare sunt de două feluri: independente (vârsta, mediul 

şcolar, clasa) şi dependente (violenţa, stima de sine, sentimentul de auto-eficacitate). 
Întrucât la Centrul de Reeducare Târgu-Ocna există doar elevi de gen masculin, pentru o 
mai bună comparare a datelor s-au selectat la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din 
Bacău doar persoane de acelaşi gen. 

Variabile independente sunt: 
 Vârsta – persoanele din grupul ţintă au vârste cuprinse între 15 şi 18 ani; pentru 

această grupă de vârstă se analizează efectele violenţei asupra stimei de sine şi 
sentimentului de auto-eficacitate; 

 Mediul şcolar – elevii care alcătuiesc grupul ţintă provin din două medii şcolare 
diferite: 

 Centrul de Reeducare Târgu-Ocna, care găzduieşte elevi care au comis 
infracţiuni; eşantion total. 

 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Bacău, un liceu cu profil tehnic; selecţia 
elevilor s-a făcut prin eşantionare stratificată. 

Variabila dependentă este: 
 Violenţa percepută – grupului ţintă i s-a aplicat acelaşi chestionar de măsurare a 

violenţei, pentru a se vedea nivelul, formele şi actanţii acesteia; 
Conceptul de violenţă primeşte următoarele note caracteristice: formă de agresivitate 

manifestă, luând o formă distructivă, relaţionată îndeosebi cu sistemul acţiunii şi care 
constă în frustrarea nevoilor general umane. Extensional, violenţa înseamnă războaie, 
crime, jafuri, violuri, distrugeri, ameninţări, injurii, loviri. Ea poate lua forme active 
(violenţă fizică, psihologică materială) sau pasive, ca non-acţiune, refuzul de a colabora, 
de a comunica. Violenţa se poate aplica celorlalţi, dar şi sieşi, ca automutilare, rănire, 
sinucidere.  

Violenţă în şcoală este, operaţional, orice formă de manifestare a unor compor-
tamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, bruscare, împingere, lovire, rănire, 
viol, vandalism, ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic, întârzierea la ore, 
părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine 
flagrant regulamentului şcolar în vigoare. Putem identifica următoarele forme de 
manifestare în şcoală: 

 violenţă criminală, constând în acţiuni precum crime şi atacuri; 
 violenţe la adresa securităţii: furt, ameninţare, taxă de protecţie etc.;  
 violenţe sociale: excludere, discriminare; 
 violenţe emoţionale: ironia, conotaţia, peiorativul, atacul la persoană, jignirea;  
 violenţă instituţională, manifestată în fenomene precum victimizarea, blocarea 

sentimentului de auto-eficienţă, corupţia.  
Deşi le putem sesiza ca manifestări existente în cadrul şcolii, nu toate au aceeaşi 

recrudescenţă. Violenţa criminală, pe de o parte, şi cea instituţională, pe de altă parte, 
există, dar se manifestă rar şi accidental. Specificul acesteia în mediul şcolar este legat de 
violenţa de tip bullying, centrată în general pe relaţiile dintre elevi şi mai puţin dintre 
elevi şi ceilalţi actori sociali ai actului educaţional, pe formele de violenţă socială, 
emoţională şi la adresa securităţii.  

Investigaţia utilizează metodele de cercetare de tip chestionar şi de analiză statistică, 
prin intermediul programului SPSS 16.0.  



Florin-Mihai Căprioară • Alina-Cornelia Căprioară 299 

Chestionarul (Anexa 1) debutează cu doi itemi deschişi (clasa şi vârsta). Aceştia au 
rolul de a determina variabilele statistice esenţiale corespunzătoare. 

Chestionarul cuprinde un număr de cinci întrebări, referitoare la eventualele violenţe 
şcolare cărora intervievatul le-a căzut victimă.  

Prima întrebare este referitoare la formele de violenţă care apar în şcoala de care 
elevul aparţine: Violenţa emoţională (ironia, conotaţia, peiorativul, atacul la persoană, 
jignirea, injuriile); Violenţa socială (marginalizare, umilire, nedreptăţire); Violenţa la 
adresa securităţii (loviri, violuri, furt, distrugeri). Întrebarea are un triplu rol: primul, de a 
explica, operaţional şi implicit, termenii referitori la violenţa şcolară; al doilea, de a 
determina căror forme de violenţă le-a fost elevul martor; al treilea, negativ, de a evita o 
intrare prea abruptă în subiect, care ar putea induce reacţii defensive.  

Cea de a doua întrebare vizează formele de violenţă cărora elevul le-a fost victimă. 
Întrebarea este semi-deschisă, oferind câţiva itemi posibili de răspuns, dar şi posibilitatea 
de a scrie alte forme de violenţă. Scopul este unul descriptiv.  

Ultimele trei întrebări sunt mai analitice, în încercarea de a construi o scală a 
violenţei. Întrebările chestionează, pe formele de violenţă emoţională, la adresa securităţii 
şi socială, frecvenţa interacţiunilor violente pe tipuri de actori sociali cu care elevul 
interacţionează: director, profesor, elev, personal administrativ, persoane străine şcolii. 
Itemii de răspuns sunt standardizaţi, variantele vizând frecvenţa violenţei: niciodată, 
foarte rar, rar, des, foarte des. Fiecărui răspuns i s-a atribuit un punctaj, pe care îl relevăm 
în continuare: Niciodată – 0 puncte; Foarte rar – 1 punct; Rar – 2 puncte; Des – 3 puncte; 
Foarte des – 4 puncte. Rezultă un inventar al violenţei care poate lua valori între 0 şi 60.  

Cercetarea s-a efectuat în perioada 16-20 mai 2011, prin deplasări succesive la 
instituţiile de învăţământ studiate.  

Cercetarea a avut loc în 2 şcoli din judeţul Bacău: Centrul de Reeducare Târgu-Ocna 
şi Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Bacău.  

Centrul de Reeducare Târgu-Ocna găzduieşte elevi care au comis diverse infracţiuni 
şi care se află în perioadă de detenţie şi de reeducare. Între 1956 şi 1997, Centrul a purtat 
diferite denumiri: Colonia de Minori (1956-1966); Institutul Special de Reeducare a 
Minorilor (ISRM – 1966-1972); Centrul de Reeducare a Minorilor (CRM – 1972-1977); 
Şcoala Specială de Muncă şi Reeducare a Minorilor (SSMRM – 1978-1992); Centrul de 
Reeducare (CR – 1992-1997); Centrul de Reeducare Minori (CRM – 2001-2003); Centrul 
de Reeducare (2003-prezent). În anul 1997, Centrul de Reeducare şi-a suspendat temporar 
activitatea, aici fiind mutată Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor 
de Penitenciare din Bucureşti. Începând cu luna iulie a anului 2001, unitatea a redevenit 
Centru de Reeducare pentru Minori, iar din 2003 a fost denumită Centrul de Reeducare 
Târgu-Ocna. 

Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna este destinat recuperării psihosociale a minorilor 
infractori, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, cărora instanţa de judecată le-a aplicat 
măsura educativă a internării, în condiţii materiale şi morale care să asigure respectarea 
demnităţii umane şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale minorului. 
Intervenţia recuperativă se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi care 
oferă minorilor diferite ocazii de învăţare, prin intermediul cărora aceştia să dobândească 
acele competenţe de viaţă care să le determine un comportament constructiv, autonom şi 
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responsabil în cadrul comunităţii. Oferta educaţională a centrului este completată de 
activităţile desfăşurate în mediul deschis: excursii, drumeţii, tabere, vizite la obiective 
turistice, vizionare de spectacole, competiţii sportive, participarea la slujbe religioase, 
activităţi de ecologizare, dezbateri pe diverse teme specifice adolescenţilor. Şcolarizarea 
minorilor este în concordanţă cu sistemul de învăţământ public pentru ca, după punerea în 
libertate, aceştia să îşi poată continua pregătirea şcolară şi profesională. 

Din ansamblul elevilor din Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” au fost selectaţi pentru 
cercetare 100 de elevi prin eşantionare multistratificată, după criteriile: gen masculin, 
vârsta 15-18 ani şi clasele 9-12, cu o pondere relativ egală. 

Rezultă un eşantion de 150 de elevi, a cărui distribuţie pe criteriul mediului de 
provenienţă (liceu/penitenciar) apare în tabelul următor: 

 
Tabel 1: Descrierea grupului ţintă – Prelucrare proprie 

 
Grup de studiu (liceu/penitenciar) 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Liceu 100 66,7 66,7 66,7 

Penitenciar 50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
 
Aplicarea chestionarelor în Centrul de reeducare Târgu-Ocna a ţinut cont de 

reglementările cu privire la acest lucru. În Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, eşantionul 
a fost construit aleator, în pasul 5, cu respectarea cotelor derivate din criteriile de 
eşantionare multistratificată: gen masculin, vârsta 15-18 ani şi clasele 9-12.  

Prelucrarea datelor a fost realizată în programele SPSS 16.0 şi Excel. Baza de date 
din SPSS 16.0 conţine 6 variabile: grup studiu; vârstă; violenţa percepută; violenţa 
emoţională; violenţa la adresa securităţii fizice; violenţa socială. 

 
3. Verificarea ipotezelor şi interpretarea datelor 
Verificarea ipotezelor se va realiza în ordinea inversă a formulării. Mai întâi vor fi 

testate cele specifice şi la final ipoteza generală, întrucât cea din urmă se întemeiază pe 
concluziile celor dintâi.  

 
3.1. Verificarea ipotezei specifice de cercetare IS1 
Ipoteza specifică IS1 susţine că, în şcoală, se manifestă mai mult violenţa socială şi 

cea emoţională decât violenţa la adresa securităţii individuale. 
Pornind de aici, ipoteza de nul IS01 se formulează astfel: 
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IS01: În şcoală, se manifestă mai mult violenţa la adresa securităţii individuale decât 
violenţa socială şi cea emoţională.  

Testarea acestei ipoteze se realizează prin evidenţierea scorurilor obţinute de subiecţi 
la întrebările referitoare la frecvenţa formelor de violenţă.  

Sintetizând datele, obţinem următoarele rezultate: 
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Grafic 1: Referitor la formele violenţei în şcoală – Prelucrare proprie 

 
 
Astfel, pentru toţi cei 150 de elevi din grupul ţintă, suma violenţei emoţionale este de 

627, cea socială de 570 şi cea la adresa securităţii de 244. Acestea corespund unor valori 
medii relevate în tabelul următor:  

 
Tabel 2: Scoruri şi medie formele violenţei – Prelucrare proprie 

 
Forme de violenţă
Indicatori 

Violenţă emoţională Violenţă socială Violenţă la adresa 
securităţii 

Suma scoruri 627 570 244 
Medie 4,18 3,80 1,63 

 
Analizând Graficul 1 şi Tabelul 2, observăm faptul că suma şi, respectiv, media 

scorurilor la violenţa emoţională şi cea socială sunt mai mari decât cele de la violenţa la 
adresa securităţii. Rezultă că ipoteza de nul este falsificată şi că ipoteza specifică de 
cercetare IS1 se confirmă.  

  
3.2. Verificarea ipotezei specifice de cercetare IS2 
Ipoteza specifică IS2 susţine că violenţa depinde de mediul şcolar, în sensul că, într-o 

şcoală de reeducare, frecvenţa violenţei, pe toate palierele analizate, este mai mare decât 
într-o şcoală normală. 
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Pornind de aici, ipoteza de nul IS02 se formulează astfel: 
IS02: Într-o şcoală de reeducare, frecvenţa violenţei, pe cel puţin un palier analizat, 

este mai mare decât într-o şcoală normală. 
Testarea acestei ipoteze se realizează prin evidenţierea corelaţiei între mediul 

şcolar/violenţă percepută şi prin evidenţierea sumei scorurilor şi a mediei pe fiecare dintre 
cele două grupuri de studiu: liceu şi penitenciar.  

 
Tabel 3: Analiza corelaţiei violenţă şcolară – mediu şcolar – Prelucrare proprie 

 
  scor violenţă

percepută  
grup de studiu 
(liceu/penitenciar) 

scor violenţă percepută  Pearson Correlation 1 ,238** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 150 150 

grup de studiu 
(liceu/penitenciar) 

Pearson Correlation ,238** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Din analiza realizată în SPSS 16.0 pe cele două variabile, rezultă că violenţa este 

influenţată de mediul şcolar, legătura este directă, cu semnul plus, pozitivă, dar slabă, 
pentru că 0,238 este mai aproape de 0 decât de 1. Legătura este însă viabilă statistic, 
întrucât Sig (nivelul de probabilitate) este mai mic de 0,05.  

Datele pe scoruri ale formelor violenţei şi pe grupuri de studiu sunt sintetizate în 
tabelul următor: 

 
Tabel 4: Scoruri şi medie formele violenţei şi grupuri de studiu – Prelucrare proprie 

 
Forme de violenţă 
Indicatori 

Violenţă 
emoţională 

Violenţă socială Violenţă la adresa 
securităţii 

Suma scoruri eşantion 627 570 244 
Medie eşantion 4,18 3,80 1,63 
Suma scoruri liceu 411 357 97 
Medie liceu 4,11 3,57 0,97 
Suma scoruri penitenciar 216 213 147 
Medie penitenciar 4,32 4,26 2,94 
% (medie penitenciar/medie 
liceu x 100) 

105% 119% 303% 



Florin-Mihai Căprioară • Alina-Cornelia Căprioară 303 

Vom analiza datele de mai sus nu pe nivelul sumei scorurilor, ci pe cel al mediilor, 
întrucât este vorba de grupuri de studiu de valori diferite. Reprezentând datele din tabelul 
de mai sus, obţinem următorul grafic: 
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Grafic 2: Referitor la media formelor violenţei pe grupuri de studiu – Prelucrare proprie 
 
După cum se observă în Tabelul 4 şi Graficul 2, valorile medii ale violenţei 

percepute sunt sensibil mai mari în mediu penitenciar decât în liceu. Astfel, în raport cu 
media violenţei în liceu, în penitenciar se înregistrează creşteri la nivelul de 105% la 
violenţa emoţională, de 119% la violenţa socială şi de 303% la adresa securităţii. Această 
diferenţă mare între medii pe diverse forme de violenţă este explicabilă prin faptul că 
elevii din liceu, mai educaţi, îşi manifestă violenţa mai ales la nivel simbolic, iar ceilalţi, 
cu un trecut infracţional, prin forme mai dure, la adresa securităţii.  

Aşadar, rezultă că ipoteza de nul este falsificată şi că ipoteza specifică de cercetare 
IS2 se confirmă: violenţa depinde de mediul şcolar, în sensul că, într-o şcoală de 
reeducare, frecvenţa violenţei, pe toate palierele analizate, este mai mare decât într-o 
şcoală normală. 

 
3.3. Verificarea ipotezei specifice de cercetare IS3 
Ipoteza specifică IS3 susţine că frecvenţa violenţelor pe palierul elev-elev este mai 

mare decât pe nivelurile elev-profesor, elev-director, elev-personal administrativ, elev- 
persoane străine. 

Pornind de aici, ipoteza de nul IS03 se formulează astfel: 
IS03: Frecvenţa violenţelor pe palierul elev-elev este mai mică decât frecvenţa pe 

cel puţin unul dintre nivelurile elev-profesor, elev-director, elev-personal administrativ, 
elev-persoane străine. 

Testarea acestei ipoteze se realizează prin evidenţierea scorurilor declarate ale 
violenţei pe fiecare nivel de interacţiune socială, mai întâi pe medii şcolare, pentru a 
vedea diferenţele, apoi general, pentru a testa ipoteza.  
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foarte strict restricţionat şi intens supravegheat. În urma discuţiilor cu personalul care deser-
veşte Centrul de Reeducare Târgu-Ocna, s-a relevat faptul că elevii merituoşi, având un com-
portament dezirabil, sunt integraţi în clase normale, externe, de studiu.  

Pentru a analiza diferenţele, reprezentăm seriile de date în următorul tabel şi 
calculăm ponderile fiecărui nivel de interacţiune în total: 

 
Tabel 7: Scoruri şi ponderi violenţă liceu şi penitenciar pe actori sociali – Prelucrare proprie 

 

Forme de 
violenţă 

 
Violenţă  
între elev şi 

Total 
violenţă 
liceu 

Procent din 
total 
violenţă 
liceu 

Total 
violenţă 
penitenciar 

Procent din 
total 
violenţă 
penitenciar 

Total 
violenţă 
eşantion 

Director 0 0% 1 0,17% 1 
Profesor 128 14,8% 101 17,53% 229 
Elev 647 74,8% 438 76,04% 1085 
Personal 
administrativ 

 
6 

0,7% 
18 

3,13% 24 

Persoane 
străine 

84 9,7% 

18 

3,13% 102 

 Total 865 100% 576 100% 1441 
 
Reprezentăm seriile de date procentuale şi obţinem următorul grafic: 

 

 

Grafic 11: Referitor la ponderea formelor de interacţiune pe actori sociali 
la liceu şi la penitenciar – Prelucrare proprie 
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Tabel 8: Scoruri violenţă pe vârsta respondenţilor – Prelucrare proprie 
 

  scor violenţă
percepută  

vârsta 
respondenţilor 

scor violenţă percepută  Pearson Correlation 1 -,069 

Sig. (2-tailed)  ,400 

N 150 150 
vârsta respondenţilor Pearson Correlation -,069 1 

Sig. (2-tailed) ,400  
N 150 150 

 
Din tabelul de mai sus rezultă un Sig mare. Deci legătura între cele două variabile nu 

este relevantă statistic. În plus, legătura este şi ea nesemnificativă, fiind foarte aproape de 
0 (-0,069). Aşadar, ipoteza de nul se confirmă, iar ipoteza specifică IS4 este invalidată – 
violenţa şcolară nu depinde de vârsta respondenţilor. 

 
4. CONCLUZIILE GENERALE ALE STUDIULUI  
Obiectivul general al cercetării a fost analizarea violenţei în şcoală. Demersul a fost 

unul analitic, obiectivul general fiind împărţit pe obiective specifice. Astfel, ne-am propus 
identificarea formelor de violenţă existente în mediul şcolar corespunzător grupului ţintă, 
relevarea nivelurilor la care se manifestă violenţa în mediul şcolar corespunzător grupului 
ţintă. 

În ceea ce priveşte formele de violenţă existente în mediul şcolar corespunzător 
grupului ţintă, am identificat, pentru toţi cei 150 de elevi din grupul ţintă, violenţă 
emoţională (sumă scoruri 627, medie 4,18), socială (sumă scoruri 570, medie 3,80) şi la 
adresa securităţii (sumă scoruri 244, medie 1,63). Se observă faptul că suma şi, respectiv, 
media scorurilor la violenţa emoţională şi cea socială sunt mai mari decât cele la violenţa 
la adresa securităţii. 

Descriptiv, cele mai frecvente forme de violenţă asupra grupului ţintă au fost: 
lovirea; distrugerea unui obiect, haine etc.; înjurarea, ameninţarea; calomnia, bârfa; 
marginalizarea, ridiculizarea; refuzul cererilor şi rugăminţilor; refuzul de a vorbi, de a 
interacţiona; nedreptăţirea. 

 Frecvenţele absolute de apariţie a acestor forme de violenţă sunt reprezentate în 
graficul următor: 
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Grafic 13: Referitor la frecvenţele absolute ale diverselor  
manifestări violente – Prelucrare proprie 
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După cum ne relevă graficul de mai sus, cele mai frecvente manifestări violente sunt 
calomnia, bârfa, înjurarea, ameninţarea. Urmează distrugerea obiectelor, lovirea, refuzul 
cererilor şi nedreptăţirea.  

Valorile medii ale violenţei percepute sunt sensibil mai mari în mediu penitenciar 
decât în liceu. Astfel, în raport cu media violenţei în liceu, în penitenciar se înregistrează 
creşteri la nivelul de 105% la violenţa emoţională, de 119% la violenţa socială şi de 303% 
la adresa securităţii. Această diferenţă mare între medii pe diverse forme de violenţă este 
explicabilă prin faptul că elevii din liceu, mai educaţi, îşi manifestă violenţa mai ales la 
nivel simbolic, iar ceilalţi, cu un trecut infracţional, prin forme mai dure, la adresa 
securităţii.  

Referitor la obiectivul specific de relevare a nivelurilor la care se manifestă violenţa 
în mediul şcolar corespunzător grupului ţintă, am introdus ca variabilă, alături de formele 
violenţei (emoţională, socială, la adresa securităţii) şi actorii sociali implicaţi: elevi, 
profesori, directori, personal administrativ, persoane străine. 

 

 
 

Grafic 14: Referitor la ponderea interacţiunilor violente pe actori sociali implicaţi  
– Prelucrare proprie 

 
Se observă o prevalenţă a violenţei între elevi (aproximativ 75%), între elevi şi 

profesori (aproximativ 16%) şi între elevi şi persoane străine (aproximativ 7%). Violenţa 
percepută în raport cu directorul este aproape de 0 (a fost sesizat un singur caz), în timp 
ce în relaţia cu personalul administrativ se manifestă sporadic (aproximativ 2%). Nu există 
diferenţe mari atunci când introducem variabilă mediu de provenienţă (liceu/penitenciar). 

În sfârşit, este necesară o identificare a principalelor limite ale studiului realizat. 
Astfel, factorii care au influenţat negativ acurateţea cercetării sunt următorii: 

- numărul relativ mic de subiecţi cercetaţi: 150; 
- un grad scăzut al şcolarizării elevilor din penitenciar cărora li s-au aplicat 

chestionarele, fapt care a afectat înţelegerea diferenţelor între formele de violenţă şi a 
termenilor din chestionare; în pofida explicaţiilor primite, nu toţi au avut o înţelegere 
profundă a subiectului;  
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- eşantionarea – lotul este alcătuit numai din băieţi, întrucât la Centrul de Reeducare 
Târgu-Ocna deţinuţii sunt numai băieţi; de altfel, la nivel naţional sunt doar 23 de fete în 
acelaşi regim de detenţie, toate în Centrul de Reeducare Găieşti; 

- ruşinea asumării statutului de victimă, fapt care poate să afecteze acurateţea 
răspunsurilor, în pofida asigurărilor de confidenţialitate şi a caracterului anonim al 
opiniilor exprimate;  

- gradul redus de cunoaştere şi autocunoaştere a persoanelor din grupul ţintă, fapt ce 
afectează acurateţea răspunsurilor; 

- teama cu privire la consecinţele din cadrul organizaţiei şi a grupului de elevi cu 
privire la divulgarea unor comportamente violente; 

- condiţiile în care au fost aplicate unele chestionare (regim de tip penitenciar). 
Şcoala românească este organizată în jurul unui ideal educaţional extrem de generos, 

întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi care constă în dezvoltarea liberă, 
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi 
creative în vederea unei integrări eficiente în societatea bazată pe cunoaştere. În acest 
context, statisticile ultimilor ani, cazurile izolate, dar sonore, atrag atenţia asupra unui 
fenomen important: violenţa şcolară. Violenţă între elevi, violenţă între elevi şi profesori, ba 
chiar violenţă între profesori şi profesori. Prezenţa unui fenomen de acest calibru într-un 
mediu în care se formează personalităţi „libere” şi „armonioase” este intrigantă. Con-
cluziile ei reprezintă un semnal de alarmă asupra imposibilităţii educaţiei într-un mediu 
marcat de relaţii de putere şi agresiuni. 
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„Copiii încep prin a-şi iubi părinţii;  
 pe măsură ce cresc încep să îi judece;  

uneori, îi iartă” 
Oscar Wilde 

 
 
Rezumat: 
De cele mai multe ori, oamenii au tendinţa să asocieze abuzul emoţional cu 

conţinuturile specifice sindromului de instituţionalizare, şi această percepţie se datorează 
unor variabile extrinseci, care ţin de cultura organizaţională, de memoria colectivă, iar 
altele intrinseci. Din păcate, formele abuzului emoţional se regăsesc în jurul nostru, în 
orice spaţiu de viaţă. Ostilitatea, modelele de relaţionare conflictuală, senzaţia de 
funcţionalitate într-un context nefuncţional, care devine stil de viaţă, unde nevoile de 
ataşament şi recunoaştere psiho-socială, sunt încălcate flagrant, toate acestea pot deveni 
forme ale abuzului emoţional, la diferite intensităţi, cu efecte dizarmonice în toată 
configuraţia socio-afectivă, atât a individului, cât şi a unei societăţi. Formele extreme de 
manifestare ale abuzului emoţional, cum ar fi crima sau tentativa de omor, au cea mai 
mare etiologie în modalităţile de exercitare şi asimilare ale abuzului emoţional, suferite de 
către agresor. În această manieră, conţinuturile traumelor emoţionale, găsesc modalitatea 
de a se exterioriza, în trecerea la act, element primordial întâlnit în matricea structurală a 
criminalului, dezbătută pe larg în literatura de specialitate. Dar pe lângă toate acestea, în 
background-ul psihanalitic al agresorului, există un tezaur mitologic, specific incon-
ştientului, simbolismul intrapsihic al acestuia fiind de multe ori diferit faţă de conotaţiile 
juridice cuprinse în Codul de Procedură Penală. În această lucrare, vom întâlni cazul unei 
adolescente care şi-a ucis mama, psihanaliza cazului relevând actul în sine ca modalitate 
inconştientă de a conserva imaginea maternă pentru eternitate. 

 
Cuvinte-cheie: abuz emoţional; omor; infractor; intrapsihic; imagine maternă 
 
 
Introducere 
În urma abuzurilor emoţionale, oamenii se pierd pe ei înşişi, lăsând locul conţi-

nuturilor emoţionale specifice umbrei. Fenomenele sociale regresive, cum ar fi sărăcia, 
lipsa instrucţiei şi educaţiei, perpetuarea modelelor nonvalorice, atacă precum o maladie 
ireversibilă piramida nevoilor lui Maslow, determinând conduite maladaptative, de la 
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comportamente de tip nevrotic până la cele antisociale. Concomitent cu acest proces, 
verigi importante de tip normativ sau legislativ, rămân descoperite, parcă neputând de 
cele mai multe ori să respecte ritmul evoluţiei fenomenelor antisociale prezente, 
rezolvarea unor astfel de cazuri având, de cele mai multe ori, conotaţii punitive şi mai 
puţin circumstanţiale. 

 
1. Prezentarea cazului şi datele anamnezei 
S-a născut într-un sat, părinţii ei s-au despărţit când ea avea 3 ani şi a locuit acolo în 

continuare doar cu mama sa, aceasta fiind infirmieră la un spital de psihiatrie. Întregul 
context de viaţă s-a grefat pe specificul locului, copilul fiind obişnuit de mic să participe 
la treburile gospodăreşti, inclusiv la tăiatul lemnelor. Treptat relaţia conflictuală dintre 
mamă şi fiică a devenit un stil de viaţă, violenţele verbale des întâlnite înlocuiau vorbele 
calde părinteşti, cât şi respectul filial. Adolescenţa a trezit dorinţa de emancipare, de 
afiliere la alte grupuri, aşa că în ultimul timp certurile mamă - fiică erau din ce în ce mai 
dese, pe motivul dorinţei celei din urmă de a merge la discotecă, de a se distra cu 
prietenii. 

Temerea mamei era, din declaraţiile vecinilor, oarecum justificată: fiica nu avea un 
comportament moral adecvat în relaţiile cu ceilalţi, în special cu persoanele de sex 
masculin, unii afirmând că obişnuia să întreţină relaţii sexuale pasagere. 

Într-o dimineaţă de iarnă, mama i-a cerut să aducă mâncarea din altă „odaie”, iar fata 
a zăbovit puţin în căutarea papucilor de casă. Iritată, mama aruncă cu ceva după ea, iar 
forţele răului se răzvrătesc în interiorul fetei, determinând-o să înceapă să îşi acopere 
mama cu o ploaie de lovituri, ajutându-se de un ceaun şi o secure ce se afla la îndemână. 
Când şi-a dat seama că este moartă, a târât-o în beciul casei şi a acoperit-o cu frunze şi 
pleduri (important este faptul că în următoarele două luni, până când a fost descoperit, 
cadavrul nu a mai fost mutat de acolo, fiica încercând iniţial să-l acopere şi cu beton). 

Timp de două luni şi-a continuat viaţa, în aparenţă, la fel ca şi înainte, spunând 
vecinilor şi rudelor că mama sa a plecat în Italia. Aici apar ca elemente importante pentru 
dinamica psihicului postfaptă, petrecerile date de subiect în casa sa, destul de zgomotoase 
pentru cei din jur. În construirea acestei teorii a fost ajutată şi de planurile pe care şi le 
făcuse mama sa înainte de a muri, astfel încât toţi cunoscuţii ştiau de dorinţa acesteia de a 
pleca în Italia pentru a munci. 

Chiar şi la serviciu mama sa îşi depusese o cerere pentru concediu fără plată, justi-
ficând acest fapt prin dorinţa de a pleca. Cadavrul a fost descoperit de un vecin, la aproxi-
mativ două luni după ce fusese comisă crima, fiind astfel anunţată şi poliţia. În prima fază 
a anchetei, subiectul a avut tendinţe de disimulare, afirmând cu tărie că mama sa este în 
Italia, explicând prezenţa unei urme de sânge printr-o întâmplare ce a avut loc la scurt 
timp în urmă: un prieten a venit la ea şi făcând amândoi mâncare, el s-a tăiat la mână (fapt 
confirmat prin anchetă). Dar dovezile au fost de netăgăduit, ea fiind nevoită să recu-
noască. 

 
2. Psihodiagnoza analitică a subiectului 
O privesc intrând în cabinet, zâmbeşte, ochii verzi mai poartă lumini ale copilăriei, 

îşi aranjează conştiincioasă părul şaten, cu onduleuri naturale, tuns pe fir drept până la 
baza urechii, îşi împreunează mâinile şi se uită zâmbind la mine, în aşteptare. Este de 
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statură medie, robustă, lipsind cu desăvârşire fragilitatea tipic feminină de la această 
vârstă. Are doar 16 ani, şi cu 2 luni înainte şi-a omorât mama. Mâinile, împreunate pe 
genunchi, poartă semnele unei vieţi muncite şi ale unui caracter practic, răsărind sfios şi 
semne ale unei dorinţe de feminitate (unghiile neîngrijite, tăiate destul de scurt şi 
nesimetric, au fost lăcuite cu ojă roz). 

Mă prezint şi o întreb dacă doreşte să discutăm şi să parcurgem împreună o serie de 
teste psihologice. Răspunde afirmativ, poate mai repede decât m-aş fi aşteptat, păstrând 
acelaşi zâmbet, pe care de multe ori îl asociază cu gestul de a-şi aranja părul sau cu o 
scuturare uşoară a capului, foindu-se uşor pe scaun. O întreb de ce se află aici şi îmi 
răspunde privind lateral şi clătinându-şi capul: „Pentru o greşeală”. Replică destul de 
generală, care nu îmi dă posibilitatea deocamdată să înţeleg la ce se referă această 
greşeală: este o culpă morală şi afectivă pe care ea o trăieşte acum din plin, realizând 
gravitatea faptei sau se referă la tot ceea ce a fost înainte în viaţa ei, răspunsul fiind astfel 
o sintetizare reflexivă a copilăriei sale, exprimată mai mult inconştient? 

Parcurge testul Szondi, păstrând o atitudine participativă, are acelaşi zâmbet de parcă 
figurile testului ar distra-o.  

Observaţie: alegerea testului Szondi a avut ca motivaţie introducerea subiectului în 
atmosfera de testare, nefiind un test analitic. Voi prezenta în continuare interpretarea 
primului şi singurului profil, de altfel, prin raportare la starea din acel moment a 
subiectului. 

Factorul h, prin energia libidinală descărcată, alături de k şi p, sunt reacţii simpto-
matice, devenind supape pentru descărcarea tensiunilor acumulate în factorul vectorului 
paroxismal, e, care indică la rândul său o preocupare anxioasă în a-şi controla agresi-
vitatea. Astfel, vectorul paroxismal relevă un conflict între furie şi culpabilitate, subiectul 
simţindu-se tensionat în interior.  

Combinaţia factorilor din vectorul sexual (h0s-), implică o descărcare a nevoii de 
tandreţe, asociată cu o tensiune în sfera agresivităţii, dar neacceptată de persoană. 
Comportamental, în asociere cu e+/-hy-, reprezintă dorinţa de a plăcea celor din jur 
(drăgălăşenia şi naivitatea aparentă, manifestată pe parcursul interviului, tendinţa de 
afiliere la grupuri de aceeaşi vârstă pentru a se simţi iubită). Factorul ho, poate semnifica 
un ataşament crescut faţă de mamă, sau faţă de orice figură maternă, în scopul de a fi 
beneficiarul pasiv al iubirii, ceea ce analitic ridică problema inflaţionării eului de către 
complexul matern. Vectorul Eului prezintă un Eu complet destructurat, un colaps la nive-
lul acestuia, astfel încât dorinţele sau trebuinţele se descarcă în exterior, fără a mai fi 
mediate de Eu. Prin corelaţie cu rezultatele obţinute la testul Rorschach, putem afirma 
că energia libidinală specifică complexului matern negativ, a inflaţionat Eul pacientei, 
astfel, Eul slăbit de energie lasă să se manifeste cele mai nesocializate conţinuturi ale 
Umbrei. În sprijinul acestei corelaţii vine constelaţia vectorului de contact d-m+!, 
deci fie mama, fie un substitut al acesteia, este investit libidinal cu aceeaşi intensitate cu 
care a fost investit primul obiect al libidoului, tensiunea constelaţiei relevând practic 
dependenţa maternă, de care subiectul a decis să scape prin a-şi ucide mama. 

Aşa se poate justifica şi conflictul între furie şi culpabilitate, specific constelaţiei 
vectorului paroxismal. 

Testul Rorschach pune mult mai bine în lumină activarea conţinuturilor psihice 
nesocializate ale Umbrei, cât natura destructurării Eului, prin inflaţionarea sa de către 
complexul matern negativ. 
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Planşa 1 
Identificarea deficitară cu puterea feminină matriarhală determină şi dificultăţi în 

trăirea psihică a propriei structuri corporale (elemente remarcate şi în atitudinea sa din 
timpul interviului). Apare o problemă de tip Umbră deoarece calităţile asociate feminităţii 
au devenit dizarmonice. 

 
Planşa 2 
Conţinutul perceptiv este de factură animală (urşi, gândac ce se târăşte, elefant care 

stă în picioare), din simbolistică lipsind elementele cromatice. Este prezent un fenomen 
de inducţie generat de prima planşă: dacă în prima apare o activare negativă a Arhetipului 
Marii Mame, generator de complex matern negativ, în a doua planşă este evidentă 
dificultatea de identificare cu masculinitatea/feminitatea, subliniind astfel probleme legate 
de Umbră. 

 
Planşa 3 
Lipsa kinesteziei poate evidenţia o orientare extravertă a libidoului cu grad mare de 

sugestibilitate şi impresionabilitate, punând în mişcare trebuinţe sau dorinţe care nu au 
fost satisfăcute şi asupra cărora pacienta revine. 

 
Planşa 4 
Planşa 4 reprezentativă pentru arhetipul psihicului masculin şi energiile sale, 

determină o proiecţie specifică splitării axei Sine - Eu, pe fondul simbolului iepurelui 
(animal Lunar în mitologie) despicat, blana animalului semnificând în acest context 
simbolul privării afective de modelul parental patern. Imaginea masculinităţii este 
depotenţată, ducând psihanalitic la ideea unui complex oedipian nerezolvat. 

 
Planşa 5 
Planşa 5 pune la încercare autonomia eului, care, în cazul subiectului, este inflaţionat 

de energiile arhetipale. Eul, neputând gestiona forţele inconştientului, adoptă ca şi 
mecanism de apărare agresivitatea. 

 
Planşa 6 
În conţinutul proiectiv este evidentă o ambivalenţă în trăirea propriei feminităţi în 

relaţia cu masculinitatea. În proiecţia Animus-ului subiectul pendulează între agresivitate, 
ca energie libidinală specific masculină şi încărcătura emoţională specifică Erosului. 

 
Planşa 7 
Ca interpretare, putem lansa ipoteza (care a fost verificată prin anamneză) că 

relaţionarea tensionată intrafamilială, permanentizată sub forma unui stil de viaţă, a 
determinat o slăbire a identităţii feminine, activând energia libidinală agresivă. 

 
Planşa 8 
Este prima planşă în care conţinuturile perceptive sunt legate între ele prin înlănţuirea 

acţiunii şi în acelaşi timp ele nu sunt clar identificate, reprezentând simbolic forme 
primitive, nesocializate ale impulsurilor. 
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Planşa 9 
Pe lângă conţinutul perceptiv, este importantă dinamica afectivă a subiectului 

exprimată manifest prin ritm alert al discursului ideoverbal, agitaţie nervoasă, hiperestezii 
auditive. Conţinutul verbal nu este la fel de coerent ca până acum, fiind din ce în ce mai 
grăbită să exprime conţinutul perceptiv. 

 
Planşa 10 
Planşa 10 sintetizează proiectiv elementele perceptive regăsite în planşele anterioare, 

conţinutul fiind dezordonat ca şi manieră de organizare. Este o manifestare a opoziţiei 
sale faţă de anumite surse inconştiente, care conţin teoretic un potenţial vital în evoluţie. 

La finalul testului, se instalează brusc un blocaj, subiectul refuză să mai vorbească, 
păstrând pe faţă urma unui zâmbet împietrit, repetând stereotip „acum, gata, vreau să 
plec”. 

Stimulii din gestalt au reactivat energiile arhetipale, subiectul nu mai poate păstra 
aparenţa calmă şi copilăroasă afişată până atunci, apele inconştientului bulversate au 
zdruncinat structura psihismului personal, conştiinţa fiind brusc supusă unui efort de a 
face faţă conţinuturilor arhetipale. 

 
3. „Am visat-o pe mama ... zâmbea şi ne jucam” 
Ne-am întâlnit din nou, în acelaşi cabinet. O privesc şi mi se pare mai obosită ca la 

întâlnirea trecută. O întreb cum s-a întâmplat şi începe să-mi povestească despre scurta 
ceartă avută în acea dimineaţă. „În ultimul timp mama era tot mai nervoasă, se supăra pe 
mine din orice. Am lovit-o cu ceaunul şi apoi i-am dat cu toporişca în cap de mai multe 
ori. Când am văzut sânge m-a apucat şi mai tare (face o grimasă asemănătoare unui 
spasm). Mi-am dat seama că este moartă pentru că nu mai sufla. Apoi am dus-o în beci”. 

O ascult privind-o şi încerc să înţeleg ce se ascunde în spatele acelui zâmbet, aproape 
permanent desenat pe chipul său. Ochii uşor obosiţi reflectă semnul unei poveri sufleteşti, 
pe care o va purta mereu de acum încolo. Ce ape adânci ale psihicului ei s-au învolburat 
şi au determinat-o să ucidă? Dar dacă în mintea ei nu a ucis, ci a dorit să păstreze obiectul 
în care a investit libidinal pentru prima dată şi poate pentru totdeauna? Imaginaţi-vă o 
fetiţă de trei anişori, rămasă doar cu mama ei, un copil care, împotriva şi/sau datorită 
tipului de relaţionare cu modelul matern, a dezvoltat în timp o dependenţă aproape 
nefirească de mamă. Să nu uităm că modalitatea de relaţionare maternă era agresivă (şi în 
limbaj şi în comportament, iar din punct de vedere psihologic, victima agresiunilor 
psihice sau fizice dezvoltă, paradoxal, o dependenţă de agresor). Mama, analitic, era 
pentru fiică sursa agresivităţii, dar, în aceeaşi timp, şi sursa de la care ea aştepta tandreţea. 
Prin structura pulsională evidenţiată în testul Szondi, subiectul prezintă un ataşament 
crescut faţă de mamă, sau faţă de orice figură maternă, în scopul de a fi beneficiarul pasiv 
al iubirii. Lipsa modelului parental patern a determinat o evoluţie deficitară a Eului, sub 
aspectul de a integra pozitiv experienţele negative ale vieţii.  

Vestea că mama sa doreşte să plece în Italia, a făcut-o să simtă teama de a pierde obiectul 
drag (crima a avut loc înainte cu 3 sau 4 zile de plecarea mamei în străinătate). În condiţiile în 
care plecarea mamei ar fi fost percepută ca o eliberare, este de presupus ca subiectul să fi 
dezvoltat o toleranţă ridicată la frustrare. Dar povestea din ziua crimei infirmă acest lucru. 
Inconştient, ea a simţit pericolul pierderii obiectului dependenţei şi, la gestul agresiv al 
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mamei (mult mai mic în intensitate şi ca factură, comparativ cu multe altele anterioare), a 
reacţionat prin punerea în joc a energiei agresive stocată în inconştient: a lovit cu sete, 
prin lovituri a vrut să conserve pentru eternitate obiectul investit de ea libidinal. Nu a 
transportat cadavrul în altă parte, deşi ar fi avut timpul necesar, l-a ţinut în beciul casei, 
aproape de ea: de aici, fantasmatic, el nu mai putea pleca, astfel obiectul iubirii, faţă de 
care devenise dependentă, rămăsese doar al ei, depotenţat, fără dorinţa de a o mai părăsi 
sau brusca vreodată. 

Poziţia victimei, zăcând neputincioasă pe podea, cât şi sângele care ţâşnea, au activat 
în ea instinctele primitive, determinând-o să lovească din ce în ce mai tare. 

Petrecerile date după comiterea crimei duc la aceeaşi nevoie de ataşament, dar, în 
acelaşi timp, pot avea ca explicaţie dorinţa de a ascunde cât mai adânc, în inconştient, 
modalitatea pe care a ales-o pentru a conserva obiectul dependenţei sale. 

Am întrebat-o dacă şi-a visat mama vreodată după acea întâmplare (modul în care se 
developează psihicul subiectului mă determină să folosesc în discuţiile cu ea cuvântul 
„întâmplare” în locul celui de „omor”). 

A răspuns zâmbind, cu o luminiţă în ochi care s-a aprins instantaneu, redând în 
câteva cuvinte nevoile ei de o viaţă: „Am visat-o o singură dată. Zâmbea şi ne jucam 
amândouă”. 

În arest, după aplicarea Rorschach-ului, am mai vizitat-o de două ori: prima dată am 
rugat-o să deseneze ceva ce îşi doreşte ea. A fost foarte încurcată şi mi-a răspuns că nu 
ştie ce să deseneze şi că nu are nici talent la desen. Nu am insistat, dar la patru zile după 
această discuţie am vizitat-o din nou şi mi-a întins o hârtie A4 cu un desen. Am întrebat-o 
ce reprezintă şi mi-a spus că o insectă.  

Este lapidară în răspunsuri şi încurcată, atunci când trebuie să dea o explicaţie.  
Adaugă, „mi-a venit aşa ... într-o seară, când ascultam muzică la radio şi ... am 

desenat”. Asta a fost tot ce am putut afla de la ea. I-am mulţumit, i-am spus „la revedere” 
şi am plecat. 

Nefiind diferenţiată ca şi conţinut verbal, pentru a-i delimita simbolismul, mi-am 
amintit că „muza” a apărut pe un fond muzical. Din încercarea unei combinări semantice 
am ajuns la a concluziona că o insectă care cântă nu poate fi decât un greier.  

În dicţionarul de simboluri1, „greierele copacilor” din ţinuturile mediteraneene este 
denumit „Cicadă”. Potrivit legendei, fratele regelui troian Priam, Tithonos, era iubitul 
zeiţei aurorei, Eos. Ea l-a rugat pe Zeus să-l facă pe Tithonos nemuritor, dar a uitat să-i 
ceară şi tinereţea veşnică.  

Şi, într-adevăr, şi-a adorat veşnic iubitul, însă el devenea din ce în ce mai slab şi 
bombănea în sinea sa, până când s-a micşorat de tot şi s-a preschimbat într-o cicadă ce 
ţârâia veşnic.  

Ţârâitul veşnic este perceput în literatura antică uneori ca agreabil, alteori ca 
supărător. În China, cicada (shan), simboliza nemurirea sau continuarea vieţii şi după 
moarte, iar celor morţi li se punea în gură o amuletă din jad în formă de cicadă. 
Ornamentul stilizat în formă de cicadă a fost înţeles ca o metaforă pentru „loialitatea faţă 
de principii”. 

„Loialitatea” faţă de inconştientul matern, proiectat asupra sa încă din primele clipe 
ale concepţiei sale, dar şi faţă de propriul inconştient, sunt o dovadă a nemuririi, a 
continuării vieţii după moarte, deci a conservării imaginii materne prin crimă. 
                                                 

1 Biederman, H. (2002) Dicţionar de simboluri. Bucureşti: Editura Saeculum I.O. 
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4. Aspecte mitice şi simbolice în uciderea mamei 
Jung a arătat că existenţa „formării de mituri”, elemente profunde structurale din 

inconştient, de felul mitologemelor, reflectă dinamica psihicului. „Când mitul în care 
trăim este inconştient, suntem ca peştele în apă; mitul creează atmosfera în care trăim şi 
este considerată ca de la sine înţeleasă. Atitudinile noastre fundamentale sunt derivate de 
aici” 2. 

În explicarea simbolisticii acestui studiu de caz, voi adopta o metodă interpretativă 
invers proporţională cu evoluţia fenomenelor psihice, şi anume plecând de la finalitatea 
acţională (crima) spre dinamica inconştientului, văzută ca etiologie a comportamentului 
manifest. După cum s-a observat, acum este prima dată când folosesc cuvântul „crimă”, 
văzută în sens juridic şi penal, mai puţin însă ca o fenomenologie psihică. Din acest ultim 
punct de vedere, cuvântului „crimă” i se poate substitui sensul de conservare a imaginii 
materne. 

Coborârea în adâncul pământului este una dintre cele mai vechi simbolistici legate de 
întoarcerea în pântecul mamei, amintindu-ne de mitologia creaţiei. 

Când şi-a dat seama că este moartă, a târât-o în beciul casei şi a acoperit-o cu frunze 
şi pleduri (important este faptul că în următoarele două luni, până când a fost descoperit, 
cadavrul nu a mai fost mutat de acolo, fiica încercând iniţial să-l acopere şi cu beton). 

Beciul, o încăpere subterană, sugerează pântecul Marii Mame, tipic pentru multe 
mituri ale creaţiei. În mitologia sumeriană, spre exemplu, se vorbeşte de un spaţiu aflat 
dedesubtul pământului, numit „marele dedesubt” unde îşi au domiciliul zeităţile chtonice. 
Viaţa pare să se ivească din această matrice, amintind de interpretarea mitică străveche a 
creaţiei, în care nu intervenea principiul masculinităţii. Multe poveşti ale creaţiei încep cu 
Marea Mamă Originară, din care apare Pământul sau Lumina, imagini ale emergenţei 
conştiinţei din inconştient.  

Încercarea nefinalizată de a-şi acoperi mama cu beton poate simboliza ideea de 
respingere a răcelii afective dintre cele două. O acoperă cu frunze şi pleduri, parcă ar dori 
să-i fie cald, fiind simbolic activate brusc trăsături ale instinctului matern: protecţie, 
ocrotire, căldură. 

Dată fiind intensitatea lor afectivă, complexele influenţează percepţia, iar când sunt 
negative, produc sentimente inexplicabile şi un comportament dureros. Întruparea arheti-
pului în acest mod este sinonimă cu sufletul; materialul care este prea dureros în plan 
afectiv nu se poate întrupa, astfel încât o bucată din sufletul copilului rămâne scindată sau 
refulată. Armonia internă a personalităţii este pierdută, din cauză că aspectele diferite ale 
unei fiinţe nu se pot armoniza. Atunci când predomină latura întunecată a arhetipului – 
echivalent al miticei mame îngrozitoare sau al tatălui groaznic mitic – stările afective care 
rezultă sunt prea dificile ca individul să le integreze. Este ca şi cum persoana ar fi supusă 
mâniei lui Dumnezeu. Această explicaţie poate sta la baza comiterii crimei, mai ales că 
adolescenta ştia că peste câteva zile mama sa va pleca în Italia.  

Ca modalitate de activare a arhetipului matern negativ, în evoluţia psihică a 
subiectului, în analiza trecerii la act, cât şi în comportamentul postfaptă putem întâlni 
diferite ipostaze ale acestuia, cum ar fi: refuzul maternităţii (adolescenta rămâne 
însărcinată şi recurge la avort), relaţii sexuale pasagere sau amplificarea erosului. Ultimul 

                                                 
2 Jung, C.G. (2003) Opere complete, vol. 1. Bucureşti: Editura Trei. 
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aspect manifest apare şi pe fondul unei bune relaţionări a adolescentei cu diriginta sau cu 
mătuşa ei.  

Odată găsite obiectele de ataşament matern în postura acestor două femei, relaţia cu 
mama naturală devine şi mai conflictuală, ca şi cum adolescenta ar încerca să scape de 
sub această dominaţie. Răul produs de mama naturală, proiecţie a arhetipului matern 
negativ, se apropie de apogeu în special acum când poate exista şi un ataşament faţă de 
cele două persoane apărute ca substitute maternale. 

Acest dualism prefaptă, ca şi circumstanţe factuale ale gestului său, este regăsit în 
formă simbolică şi în dinamica intrapsihică developată în timpul testului Rorschach, atât 
prin conţinuturile perceptive, cât şi prin limbajul nonverbal la planşele IX şi X. 

Ilustrativ pentru acest caz, privind spre mitologia greacă, Electra, sfătuită de roabe, în 
loc să ceară îndurare umbrei lui Agamemnon, cheamă răzbunarea zeilor asupra capului 
Clitemnestrei.  

Viaţa privată de modelul patern, replicile mamei pline de învinovăţire la adresa 
naşterii şi existenţei adolescentei, aseamănă, într-un fel sau altul, destinul acesteia cu 
destinul Electrei (aceasta din urmă rămasă fără tată, dezvoltă o ură faţă de Clitemnestra cu 
o etiologie dublă: o învinovăţeşte pentru uciderea tatălui şi apoi pentru faptul că o asuprea 
frecvent).  

Clitemnestra îl ucide pe Agamemnon şi îşi înstrăinează copii, aşa cum simbolic 
mama adolescentei i-a oferit o privare de modelul patern. Scheletul fracturat al Animus-
ului adolescentei, clădit pe modele cotidiene, perene, dezvoltând în acelaşi timp o energie 
psihică dornică de identificare, trece prin diferite ipostaze: ea se identifică în casă cu 
bărbatul prin muncile pe care le prestează (taie lemne, le cară, repară uneori, sub 
presiunile mamei, gardul care era foarte şubred, este învinovăţită de neajunsurile vieţii de 
zi cu zi), acest Animus contribuind şi el la măiestria cu care mânuieşte toporişca în 
momentul trecerii la act. Prin paralela mitologică, Electra îl sprijină spiritual pe Oreste în 
planul de a o ucide pe Clitemnestra, existând aici o forţă spirituală şi o energie psihică 
specifică Animus-ului. 

Dar, Oreste (poate fi oare Animus-ul adolescentei noastre?) îndeplineşte de fapt 
porunca lui Apollon, fiul lui Zeus şi al Latonei, zeu al Luminii şi al Soarelui, la greci zeu 
al Binelui şi al Frumuseţii, cel care îi face pe oameni să respecte legea. După plecarea de 
la palatul mamei sale, el este urmărit în drumul său de Erinii, Zeiţe ale Răzbunării, care îi 
făceau pe cei nelegiuiţi şi pe ucigaşi să îşi piardă minţile. Inconştient, adolescenta adoptă 
postfaptă o viaţă zgomotoasă, plină de petreceri, un vârtej al sunetelor, zgomotului pentru 
a se proteja simbolic de conştiinţa sa, astfel evita să se mai gândească la ceea ce a făcut, 
dar în acelaşi timp mama era acolo lângă ea şi acum o putea controla aşa cum dorea. 

Fără a încerca o forţare interpretativă a destinului adolescentei, dar, în acelaşi timp, 
fără putinţa de a ignora „coincidenţele” dintre mitologie şi destinul subiectului, Oreste o 
roagă pe Atena, Zeiţa Înţelepciunii, să judece singură fapta lui, tot aşa cum autoarea faptei 
din studiul nostru va fi supusă judecăţii unui tribunal, dar în acest caz destul de nemilos, 
care nu a dorit iniţial să ţină cont de circumstanţele vieţii acesteia. Apare, în acest 
moment, o a doua avocată din oficiu care, aducând în discuţie o eroare judiciară, reuşeşte 
să îi obţină o pedeapsă mai mică. De menţionat că această avocată a cerut tribunalului să 
accepte mărturia psihologului în instanţă, tocmai pentru sublinierea „circumstanţelor 
atenuante” de tip educativ, sub forma relaţionării deficitare dintre subiect şi mamă şi a 
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unui comportament agresiv dobândit ca modalitate de rezolvare a conflictelor intra-
familiale.  

Eriniile fură silite să îşi înceteze urmărirea, iar în cazul nostru crima fusese mărtu-
risită, judecată şi condamnată de un tribunal, iar conştiinţa fetei pare a fi mai liberă. 
Consideră că închisoarea este un loc liniştit pentru ea, care o ţine departe de lume, lumea 
fiind un loc unde „nu are ce să facă”.  

Poate este momentul în care pentru ea începe o altă etapă, un alt destin, o altă acti-
vare a altceva. Fuge, se ascunde, găsindu-şi, aparent, rostul vieţii în închisoare, dar totul 
pare a fi o fugă, o evitare, o încărcare pulsională, care nu ştim încotro va mai duce.  

 
Concluzii şi implicaţii 
Diversitatea comportamentelor manifeste în viaţa cotidiană care determină dificultăţi 

de adaptare sau potenţial de încălcare a regulilor morale din societatea civilă, a constituit 
una dintre motivaţiile acestui studiu analitic. 

În literatura de specialitate este prezentat cadrul teoretic al dinamicii intrapsihice, 
elementele structurale suferind modificări în relaţionarea interpersonală din viaţa coti-
diană. Astfel, cadrului explicativ teoretic oferit de C.G. Jung3, F. Fordham4, L. Corbett5, i se 
alătură practic trăirile concrete ale tinerei, simbolismul vieţii ei având rădăcini în inconştientul 
arhetipal, şi nu mai departe, în mitologie. 

Acest caz comportă o discuţie specială, raportată la normele ce guvernează societatea 
civilă. Judecarea crimei, pedepsită de legi prin privarea de libertate, constituie într-o 
analiză psihologică, doar o parte din demersurile ce s-ar putea contura, instanţele de 
judecată fiind receptive mai mult la Codul de procedură penală decât la dinamica 
intrapsihică premergătoare trecerii la act, care pe parcursul unui proces s-ar putea 
concretiza în circumstanţe favorizante ale crimei. Predicţia unei evoluţii pozitive în aceste 
cazuri (atunci când se constată că fapta a fost săvârşită cu discernământ), este 
problematică sub impactul privării de libertate, unde cultura carcerală poate determina o 
diminuare a energiei conştiente de a face faţă forţelor inconştiente, deci o perpetuare a 
comportamentelor manifeste „negative”. Este dificil, aproape imposibil de explicat unei 
instanţe de judecată că această elevă a dorit de fapt să conserve imaginea propriei mame.  

Aşa cum spuneam, eleva de 16 ani consideră că închisoarea este un loc liniştit pentru 
ea, care o ţine departe de lume, lumea fiind un loc unde „nu are ce să facă”.  

Poate este momentul în care pentru ea începe o altă etapă, un alt destin, o altă 
activare a altceva. Fuge, se ascunde, găsindu-şi, aparent, rostul vieţii în închisoare, dar 
totul pare a fi o fugă, o evitare, o încărcare pulsională, care nu ştim încotro va mai duce.  

În acest context designul unei cercetări ulterioare s-ar putea centra pe analiza 
dinamicii intrapsihice a subiectului sub impactul vieţii carcerale, atât pentru a verifica 
ipoteza lansată anterior ca şi apariţie a unei noi etape a destinului, dar şi cu posibilitatea 
de finalizare a unui studiu mai amplu care să sprijine atât actul judiciar, cât şi penal. 

 
                                                 

3 Jung, C.G. (1994). Puterea sufletului, partea a IV-a. Bucureşti: Editura Anima. 
4 Fordham, F. (1998). Introducere în psihologia lui C.G. Jung. Bucureşti: Editura Iri. 
5 Corbett, L. (2001). Funcţia religioasă a psihicului. Bucureşti: Editura Iri. 
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