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Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
24-25 noiembrie 2016 

 
Parteneri conferinţă:  
- Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative 
- Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de 

Asistenţă Socială 
- Trade Co-operative University of Moldova, Chişinău, Republic of Moldova 
- Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti 
- Universitatea Româno-Americană din Bucureşti 
- Universitatea Transilvania din Braşov 
- Universitatea Spiru Haret din Braşov 
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 
- Agenţia Naţională Antidrog 
- Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
- Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (I.P.A. Secţia Română) 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău 
- Serviciul de Medicină Legală Bacău 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 
- Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 
- Colegiul Asistenţilor Sociali - Filiala Bacău 
- Institutul Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor - Centrul Teritorial Iaşi 
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău 
- Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (A.R.S.P.) 
- Editura Universul Juridic 
- Societatea de Investiţii Financiare SIF Moldova 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău 
- Consiliul Judeţean Bacău 
- Consiliul local Bacău 
- Primăria Municipiului Bacău 
 
Comitet ştiinţific 
 
Preşedinte: 
Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU 
- Vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România 
- Director al publicaţiilor Dreptul 
- Consilier al Procurorului General al României 
 
Vicepreşedinţi: 
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti 
Prof. univ. dr. Alexandru BOROI, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti 
Conf. univ. dr. Mihaela TOMIŢA, Universitatea de Vest din Timişoara 
 
Membri: 
Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galaţi 
Prof. univ. dr. Ştefan COJOCARU, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi 
Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi 



Cuprins 5 

 

Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea 
Prof. univ. dr. Alexandru IONAŞ, Universitatea „Spiru Haret” din Braşov 
Prof. univ. dr. Tănase JOIŢA, Universitatea „Spiru Haret” din Braşov 
Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Braşov 
Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
Prof. univ. dr. Ştefan PRUNĂ, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galaţi 
Prof. univ. dr. Şerb STANCU, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
Prof. Ph.D, Knut Magne STEN, HiST Sør Trøndelag University College, Trondheim, Norvegia 
Prof. univ. dr. Costică VOICU, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (I.P.A. Secţia Română) 
Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Nicoleta Elena BUZATU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Costel CEOCEA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Andreia Simona MELNIC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galaţi 
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 
Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti 
Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 
Cerc. ştiinţific grad III, dr. Ion FLĂMÎNZEANU, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice 
Cerc. ştiinţific grad III, dr. Ion IFRIM, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice 
Chestor Sorin OPREA, Director Agenţia Naţională Antidrog 
Judecător Mihail UDROIU, Curtea de Apel Oradea 
Judecător Daniel GRĂDINARU, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 
 
Comitet de organizare 
 
Preşedinte: 
Lector univ. dr. Nelu NIŢĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
 
Vicepreşedinţi: 
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti 
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galaţi 
Conf. univ. dr. Mihaela TOMIŢA, Universitatea de Vest din Timişoara 
Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
  
Membri: 
Conf. univ. dr. Nicoleta ELENA BUZATU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti  
Conf. univ. dr. Daniel GHERASIM, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Adrian GHERASIM, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Radu FLOREA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Andrei-Octavian PARASCHIVESCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galaţi 
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 
Lector univ. dr. Ovidiu BONTAŞ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Lector univ. dr. Daniela-Gabriela BORDEIANU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
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Lector univ. dr. Radu-Cristian BUCŞĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Lector univ. dr. Mihai CĂPRIOARĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Lector univ. dr. Gabriela FOTACHE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Lector univ. dr. Ana Alina IONESCU-DUMITRACHE, Universitatea Danubius, Galaţi 
Lector univ. dr. Florin RADU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Lector univ. dr. Violeta URBAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Judecător Daniel GRĂDINARU, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Dr. Radu NĂFORNIŢĂ, Agenţia Naţională Antidrog, Centrul Bacău 
Asistent univ. dr. Minodora-Ioana RUSU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 
Asistent univ. dr. Bogdan BIRZU, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti 
Asistent univ. drd. Adrian LUPAŞCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Asistent univ. drd. Laurenţiu NOVAC-DIACONU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Dr. Marta BUTNARU, Agenţia Naţională Antidrog 
Colonel (r) Eugen GOLDAN, Expert criminalist 
Comisar-şef Mihai CANDET, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău 
Comisar-şef Daniela TĂNASE, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău 
Comisar de penitenciare Geanina ŞTEFAN, Penitenciarul Bacău 
Avocat Radu-Gabriel PATRICHE, Baroul Bacău 
Avocat Maricica VĂLEANU, Baroul Bacău 
Avocat Gabriel LUPAŞCU, Baroul Bacău 
Cătălin NICOLAESCU, Societatea de Investiţii Financiare SIF Moldova 
Sorinel NOVAC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Daniela CRISTEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Mihaela MASTACAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Nicoleta BOTEZ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
 
 
Eveniment organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bacău şi al Consiliului Local al 
Municipiului Bacău 
 
Sponsor: 
- Societatea de Investiţii Financiare SIF Moldova 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
Volumul de faţă este alcătuit din comunicările ştiinţifice prezentate şi dezbătute la cea 

de-a doua ediţie a Conferinţei naţionale cu participare internaţională Devianţă şi Crimi-
nalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET, ale cărei lucrări s-au desfăşurat în 
zilele de 24 şi 25 noiembrie 2016 în incinta Universităţii „George Bacovia” din Bacău. 
Colectivului de profesori ai Programului de licenţă Drept din cadrul acestei universităţi, 
coordonat de lect. univ. dr. Nelu Niţă, i s-au alăturat, ca organizatori, alte cinci universităţi din 
ţară, precum şi autorităţi şi instituţii ce activează în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei 
şi delincvenţei. Ţinuta academică a conferinţei a fost asigurată de un prestigios Comitet 
Ştiinţific condus de dl prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, cercetător ştiinţific, vicepreşedinte al 
Uniunii Juriştilor din România şi director al publicaţiilor Dreptul. Subliniem şi contribuţia 
Rectorului Universităţii „George Bacovia” din Bacău, dl prof. univ. dr. Nicolae Lupu, gazda 
conferinţei, care, situându-se alături de organizatori, a asigurat un climat favorabil pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 

Întrucât, chiar de la prima ediţie, conferinţa a beneficiat de o rezonanţă pozitivă în lumea 
juridică, trezind interesul şi altor cercetători ai vieţii sociale faţă de acest for ştiinţific, ediţia 
din 2016, având în vedere şi experienţa acumulată, s-a ridicat la un nivel superior faţă de ediţia 
de debut. Acest fapt transpare chiar din calitatea şi conţinutul ştiinţific al comunicărilor, autorii 
dovedind mai multă receptivitate faţă de criteriile de redactare impuse de Comitetul Ştiinţific 
al Conferinţei.  

Considerăm că audienţa acestei conferinţe este generată şi de faptul că ea încearcă să 
apropie şi să interfereze cele două componente ale domeniului, şi anume teoria şi practica. 
Prezenţa la lucrări, atât a unor personalităţi din domeniul cercetării ştiinţifice juridice, a 
cadrelor didactice din învăţământul juridic universitar, cât şi a celor ce activează pe frontul 
prevenirii şi combaterii devianţei şi delincvenţei, a permis interesante şi utile schimburi de idei 
şi opinii, generând chiar soluţii pragmatice şi eficace pentru diverse strategii de protecţie mai 
eficientă a valorilor sociale împotriva acestor factori de risc.  

S-a constatat, de exemplu, că din cauza unor inerţii inexplicabile, practica judiciară are 
tendinţa de a se îndepărta de cercetarea ştiinţifică, fără să conştientizeze că ineficienţa 
acţiunilor întreprinse este cauzată şi de astfel de derapaje. Aflaţi sub presiunea fenomenului 
infracţional, lucrătorii din domeniul judiciar recurg de multe ori la măsuri neelaborate 
ştiinţific, măsuri care, treptat, se impun în practică, deşi ele se îndepărtează de principiile 
fundamentale ale dreptului, precum şi de scopul pe care acesta este chemat să-l îndeplinească 
în societate. Din cauza unor asemenea derapaje, ajung, de exemplu, să fie folosite metode de 
investigaţie şi cercetare judiciară care, ele însele, pot fi calificate ca abuzuri şi delicte, fără să 
mai luăm în considerare că astfel de improvizaţii obturează aflarea adevărului, periclitând 
calitatea actului de justiţie.  

S-a ajuns, în cadrul conferinţei, la conturarea unei opinii, aproape unanime, că societatea 
românească are nevoie astăzi de o nouă strategie antiinfracţională, construită pe baza 
regândirii tuturor măsurilor ce se impun, în funcţie de caracteristicile acestui fenomen, de 
cauzele generatoare, de prognozele sale de evoluţie.  

Multe lucrări publicate în acest volum pun în evidenţă unele dintre gravele deficienţe ale 
cadrului legislativ, în speţă ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală. Este nefiresc 
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să se întâmple aşa, dar realitatea nu poate fi ignorată, că lupta împotriva criminalităţii este de 
multe ori împiedicată de confuziile cadrului legislativ în care acţionează organele abilitate.  

Unele exemple semnificative sunt evidenţiate în mod deosebit în lucrări ca „Unele 
controverse privind infracţiunile de corupţie”, autor prof. univ. dr. Constantin Duvac, 
„Adaptări recente ale cadrului juridic aplicabil investigaţiilor din sfera financiar-fiscală”, 
autor prof. univ. dr. Ionel Bostan, „Infracţiunile contra siguranţei publice în noul Cod penal. 
Consideraţii generale. Opinii critice şi propuneri de lege ferenda”, autor prof. univ. dr. Ion 
Rusu, „Aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară referitoare la acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei”, autor conf. univ. dr. Marius-Ciprian Bogea, „Prevenirea 
vulnerabilităţilor la adresa minorilor şi tinerilor din România”, autor lector univ. dr. Nelu 
Niţă, „Instrumente speciale de investigare a infracţiunilor din domeniul economico-financiar 
şi fiscal”, autor procuror Gheorghe Daniel Ştefan, şi altele. De fapt, deficienţele cadrului 
legislativ şi incapacitatea sa de a oferi soluţii la diversitatea problemelor cu care se confruntă 
practica judiciară sunt probate de desele amendamente şi adaptări care, de multe ori, în loc să 
clarifice lucrurile, mai mult le încurcă.  

S-a subliniat de către participanţi, fapt menţionat şi în unele lucrări, că forţa legii este dată 
de autoritatea ce o elaborează, precum şi de procedura utilizată. Emanând de la organul 
împuternicit, şi elaborată fiind după reguli prestabilite, legea devine legitimă. Calitatea ei, de a 
fi legitimă îi conferă şi forţa de a se impune în societate. Cu regret, s-a subliniat că nici Codul 
penal şi nici Codul de procedură penală nu întrunesc această calitate, adică nu sunt legitime, 
respectiv nu sunt elaborate în procedura parlamentară prevăzută de Constituţia României. Aşa 
se explică şi numeroasele articole declarate neconstituţionale de către instanţa de contencios 
constituţional.  

Practicienii, dar şi profesorii de la catedră, sunt puşi în situaţii dificile, atunci când trebuie 
să dea înţeles unor dispoziţii legale confuze. Cauzele acestor confuzii rezidă tocmai în modul 
discreţionar de legiferare, mod care ignoră caracterul ştiinţific al oricărui demers legislativ. 
Aşa cum se subliniază în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, legea, 
pentru a avea eficienţă, trebuie să fie înţeleasă de către cei care o aplică sau care trebuie s-o 
respecte, iar pentru aceasta ea trebuie să fie accesibilă, clară, concisă, coerentă şi consecventă. 
De ce nu sunt aplicate aceste prevederi legale în actul de legiferare? Răspunsul se află în mai 
multe lucrări din acest volum şi sperăm că legiuitorul va ţine cont de aceste abordări ştiinţifice, 
pentru ca opera sa să devină mai eficientă în privinţa armonizării relaţiilor sociale şi 
contracararea factorilor de risc care periclitează buna convieţuire în societate.  

O parte însemnată a lucrărilor publicate în volum tratează, terapeutic, delincvenţa şi 
devianţa, dezvăluind cauzele diferitelor forme de manifestare a acestora, oferind totodată 
organelor, instituţiilor şi autorităţilor abilitate unele soluţii care ar putea constitui importante 
surse de inspiraţie în acţiunile lor preventive şi de combatere. Sunt de evidenţiat în acest sens 
lucrările: „Unele consideraţii despre morală şi dreptate în vederea identificării celor mai 
eficace şi eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi 
delincvenţă în dreptul contemporan al afacerilor”, autor lector univ. dr. Valentin-Stelian 
Bădescu, „Prevenirea traficului de persoane în rândul grupurilor vulnerabile mai puţin 
vizate”, autori conf. univ. dr. Mihaela Alida Tomiţă, drd. Adina Schwartz şi drd. Cornel 
Stoica, „Impactul aplicării justiţiei terapeutice asupra dezvoltării sistemului românesc de 
asistenţă a consumatorilor de droguri”, autor dr. Radu Năforniţă, „Factori favorizanţi ai 
devianţei şi criminalităţii juvenile în mediul rural. Studiu de caz: Comunitate rurală din 
judeţul Bacău”, autor agent de poliţie Ramona Ciofu (Muraru), „Guvernanţa corporativă - 
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garanţia unui management prudent şi transparent”, autor conf. univ. dr. Costel Ceocea, şi 
altele. 

Din punctul de vedere al practicianului un interes major îl prezintă lucrări precum 
„Obţinerea documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei scrisului de mână 
şi a semnăturii (reguli procedurale şi tactice ce trebuie respectate de organele judiciare)”, 
autori lector univ. dr. Nelu Niţă şi expert criminalist, col. (r) Eugen Goldan, „Bune practici în 
prevenirea dependenţei de droguri în rândul tinerilor”, autor dr. Marta Butnaru, „Violenţa în 
şcoli. Încotro? Bune practici în derularea proiectelor de prevenire şi combatere a consumului 
de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri”, autori prof. Ovidiu-Relu Cojocaru, prof. 
Tatiana Coşeraru, prof. Teodora Craus şi prof. Anca Delia Dabija. 

Un interes deosebit este provocat de temele care abordează probleme fundamentale ce 
preocupă societatea contemporană şi care, de asemenea, sunt incluse în volumul conferinţei. 
Sunt de menţionat, cu titlu de exemplu, „Corupţia politică din România şi reformele econo-
mice postrevoluţionare”, autor prof. univ. dr. Neculai Lupu, şi „Lexemul „rom” - o diversiune 
pentru dezonorarea poporului român şi mistificarea istoriei sale”, autor conf. univ. dr. 
Alexandru Amititeloaie.  

Nu subestimăm rolul preventiv al măsurilor represive pe care le întreprind autorităţile 
abilitate ale statului împotriva delincvenţilor, însă nici nu putem ignora că acţiunea lor este de 
regulă post factum, adică după ce fapta se produce, cu consecinţe uneori ireparabile. De aceea, 
se cere a se întări spiritul preventiv, dezvoltarea unui puternic sistem defensiv împotriva 
criminalităţii. Acesta ar fi, în sinteză, şi scopul propus prin organizarea Conferinţei şi publi-
carea materialelor relevante în volumul DECRET, respectiv, generarea de idei, propuneri, 
sugestii şi provocări care să inspire conturarea unui asemenea proiect. Sperăm să fi şi reuşit 
într-o măsură mulţumitoare, pentru a ne putea mobiliza în pregătirea celei de-a treia ediţii a 
conferinţei noastre, conştienţi fiind de necesitatea şi utilitatea eforturilor la care ne angajăm.  

Am avea şi mai mare satisfacţie dacă volumul de faţă ar atrage atenţia factorilor de 
răspundere din acest domeniu, gândindu-ne că temele din cuprinsul său, prin conţinutul lor 
ştiinţific, ar putea să inspire acţiuni mai eficiente în direcţia prevenirii şi combaterii devianţei 
sociale şi a delincvenţei de orice fel. În primul rând, avem în vedere primenirea cadrului legal 
în domeniu, cerinţă invocată inclusiv în dezbaterile din cadrul conferinţei şi concretizată în 
numeroase propuneri de lege ferenda, menţionate şi în temele din volum. Acelaşi accent 
considerăm necesar să se pună şi pe creşterea randamentului execuţiei legislative, domeniu de 
asemenea deficitar, după cum rezultă din cercetările şi concluziile formulate de participanţi. 
La fel de necesară, după cum s-a subliniat, este şi antrenarea celorlalte componente societare 
care dovedesc că se pot implica cu notabile rezultate în apărarea valorilor ce definesc o 
societate echilibrată şi modernă. 
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Rezumat: 
Elementul material al infracţiunilor de trafic ilicit de droguri sau de alte operaţiuni ilicite cu 

substanţe sau produse aflate sub control naţional constă într-o acţiune care se prezintă sub forma 
preparării, fabricării, producerii, experimentării, transformării, importului, exportului, cumpărării, 
vânzării etc. Existenţa elementului material al acestor infracţiuni este legată de cerinţa esenţială, şi 
anume ca activităţile să fie comise fără drept, adică să fie comise de către persoane care nu au dreptul 
să le efectueze. Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru sănătatea publică, cu 
alte cuvinte, crearea unei stări obiective de vătămare a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, care 
cumpără ilicit substanţele şi produsele aflate sub control naţional, pentru consum. În scopul înlăturării 
acestei stări de pericol legiuitorul a lăsat la îndemâna organelor de urmărire penală folosirea unor 
metode de investigare a traficului de stupefiante, cum ar fi: livrarea supravegheată, utilizarea 
investigatorilor sub acoperire, supravegherea sistemelor de telecomunicaţii şi informatice şi altele. 

 
Cuvinte-cheie: stupefiante; trafic; investigator; modalităţi tactice. 
 
 
Introducere 
În plan internaţional, în lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, au 

existat mai multe reglementări în domeniu, în sensul că statele şi-au îndreptat eforturile pentru 
combaterea acestui flagel.  

În legislaţia română, conform Legii nr. 143/2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2000 
privind Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor acestei legi, întâlnim noţiuni specifice acestui 
domeniu. Astfel, chiar în cadrul articolului 1 al legii întâlnim sintagma de substanţe aflate sub 
control naţional, aceasta referindu-se la anumite droguri şi precursori indicaţi expres în 
cuprinsul legii.  

Termenul de drog a fost definit de legiuitor ca fiind plantele şi substanţele stupefiante ori 
psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe. Atribuirea ca fiind drog 
a unui produs provenit din traficul şi consumul ilicit de droguri nu depinde de concentraţia 
substanţei stupefiante depistate în acest produs. Drogul este substanţa, conform prevederilor 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care odată absorbită de un organism viu modifică una sau 
mai multe funcţii ale acestuia.  

Conform prevederilor convenţiilor internaţionale, prin drog se înţelege orice substanţă din 
cele supuse controlului prevăzut de Convenţia Unică a Stupefiantelor din anul 1961, dar şi una 
din substanţele psihotrope al căror control este prevăzut de Convenţia din 1971 şi Convenţia 
Naţiunilor Unite din 1988 împotriva traficului ilicit de droguri. 

 
1. Metode tactice folosite în investigarea traficului de stupefiante 
Pentru depistarea drogurilor şi traficanţilor, organele de poliţie specializate apelează la 

diferite mijloace care depind de complexitatea fenomenului, de modul de organizare şi de 
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specificul organelor cu atribuţii în acest domeniu, de experienţa, capacitatea şi competenţa 
profesională a acestora. 

Descoperirea traficanţilor presupune o activitate complexă, organizată în cel mai mic 
detaliu şi, uneori, de lungă durată, în care investigaţiile şi verificările au o mare importanţă1. 

În vederea descoperirii activităţilor ilicite, a identificării persoanelor implicate şi a obţi-
nerii mijloacelor de probă, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi a consumului 
ilicit de droguri şi Noul Cod de procedură penală permit autorizarea de către procuror a 
folosirii investigatorilor sub acoperire, procurarea de droguri, substanţe chimice esenţiale şi 
precursori, în vederea desfăşurării unor asemenea acţiuni, livrarea supravegheată şi supra-
vegherea sistemelor de telecomunicaţii sau informatice, metode pe care le prezentăm în 
continuare. 

 
1.1. Livrarea supravegheată. Livrarea supravegheată reprezintă metoda specială de 

cercetare prin care se permite intrarea, tranzitarea sau ieşirea de pe teritoriul ţării a unor bunuri 
în privinţa cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau obţinerii 
acestora, cu autorizarea sau sub supravegherea autorităţilor competente, în scopul investigării 
unei infracţiuni sau a identificării persoanelor implicate în săvârşirea acesteia2. 

Livrarea supravegheată poate privi intrarea bunurilor în ţară, tranzitarea bunurilor pe 
teritoriul ţării sau ieşirea bunurilor de pe teritoriul ţării. Aceasta este autorizată de procuror, 
prin ordonanţă motivată, numai în două cazuri: 

a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, 
arme, materiale explozive, nucleare, sume de bani şi alte obiecte, care reprezintă rezultatul 
unei activităţi ilicite ori obiecte folosite în scopul comiterii de infracţiuni, nu ar putea fi făcută 
în alt mod sau ar presupune mari dificultăţi, ce ar prejudicia ancheta, sau un pericol pentru 
siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. 

b) dacă descoperirea sau dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de 
transporturi ilegale sau suspecte ar fi dificilă sau imposibilă în alt mod. 

 
1.2. Investigatorii sub acoperire. Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi, din 

cadrul poliţiei judiciare, care sunt folosiţi sub o altă identitate decât cea reală, în scopul 
obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.  

Pe lângă folosirea investigatorilor sub acoperire, se pot folosi şi colaboratori, aceştia 
putând fi orice persoană, ca de exemplu martori-denunţători, foşti consumatori de droguri etc., 
care înţeleg să ajute organele judiciare în activităţile investigative desfăşurate, în vederea 
descoperirii infractorilor, a reţelelor şi sistemului de organizare a acestora, precum şi a întregii 
lor activităţi infracţionale, în timp şi spaţiu. 

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de către procurorul 
care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, dacă a fost începută urmărirea penală, 
dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de 
trafic de droguri sau în cazul unor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 
7 ani sau mai mare, dacă măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a 
probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii, dacă probele sau localizarea şi 
identificarea făptuitorului, suspectului sau inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau 

                                                 
1 C. Pletea, V. Bergheşean, Tratat de metodică criminalistică, Ed. Carpaţi, Craiova, 1994, p. 284 şi urm. şi 

Drogurile şi traficanţii de droguri, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1997, p. 90 şi urm. 
2 M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 335. 
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obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori dacă există un 
pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. 

Investigatorul sub acoperire culege informaţii şi date în baza ordonanţei prin care a fost 
autorizat, date şi informaţii pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care 
efectuează sau supraveghează urmărirea penală. Activitatea investigatorului şi datele obţinute 
de acesta sunt consemnate într-un proces-verbal şi vor fi folosite în cauza penală, şi în legătura 
cu persoanele la care se referă autorizaţia emisă de procuror sau în alte cauze sau în legătură 
cu alte persoane, doar dacă acestea sunt concludente şi utile. 

 
1.3. Supravegherea sistemelor de telecomunicaţii şi informatice. Supravegherea tehnică 

reprezintă utilizarea uneia dintre următoarele metode: interceptarea comunicaţiilor ori a 
oricărui tip de comunicare la distanţă, accesul la un sistem informatic, supravegherea video, 
audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, precum şi 
obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane3. Toate aceste metode sunt 
definite de Noul Cod de procedură penală în art. 138, alin. (2)-(9). 

Interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă reprezintă 
interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin 
telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare. Astfel, prin intermediul unor 
mijloace tehnice sunt surprinse şi luate sub control convorbirile sau comunicările private 
efectuate prin telefon, sistem informatic sau orice alt mijloc de comunicare de către o 
persoană. De asemenea, conţinutul acestor informaţii este stocat fidel pe un suport, astfel încât 
să permită ascultarea, vizualizarea şi redarea exactă ulterioară a acestora. Procedeul probatoriu 
al interceptării comunicaţiilor nu va fi folosit în cazul în care se procedează la înregistrarea 
convorbirilor purtate nemijlocit de anumite persoane în spaţiile publice sau private. În acest 
caz va fi folosită supravegherea video sau audio. 

Accesul la un sistem informatic reprezintă pătrunderea într-un sistem informatic sau 
într-un mijloc de stocare a datelor informatice, direct sau la distanţă, prin intermediul unor 
programe specializate ori prin intermediul unei reţele, în scopul de a identifica probe. 

Supravegherea video, audio sau prin fotografiere reprezintă fotografierea persoanelor, 
observarea sau înregistrarea conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi ale acestora. Prin 
această metodă pot fi autorizate activităţile de filaj, monitorizarea şi înregistrarea conversa-
ţiilor ambientale purtate în public sau în locuri private, înregistrarea de imagini din spaţii 
publice sau private. 

Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice reprezintă folosirea unor dispozitive 
care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sunt ataşate. 

Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane reprezintă ansamblul 
operaţiunilor prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare şi al altor 
operaţiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate, prin intermediul unei instituţii de credit 
ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea, de la o instituţie de credit sau de la altă 
entitate financiară, de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia, referitoare la tranzac-
ţiile sau operaţiunile unei persoane. 

Supravegherea tehnică se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, atunci când 
există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra 
securităţii naţionale, prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul 
infracţiunilor de trafic de droguri, de trafic de arme, de trafic de persoane, acte de terorism, de 
spălare a banilor, de falsificare de monede ori alte valori, de falsificare de instrumente de plată 
electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate, de evaziune fiscală, 
                                                 

3 M. Udroiu, op. cit., p. 303. 
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în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, 
infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracţiunilor care se 
săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicaţii electronice ori în cazul altor 
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, măsura să fie 
proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile 
cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea 
infracţiunii, probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi 
deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor 
bunuri de valoare. 

 
2. Alte metode tactice folosite  
Pentru depistarea traficului de stupefiante se efectuează verificări şi supravegheri, verifi-

cări de registre, corespondenţe şi evidenţe financiar-contabile, care ar putea avea legătură 
directă sau indirectă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul naţional. Se 
efectuează şi supravegherea şi verificarea clădirilor, depozitelor, terenurilor, unde ar putea să 
se descopere stupefiante sau substanţe utilizate în fabricarea drogurilor, precum şi prelevarea 
de probe în vederea identificării şi expertizării unor bunuri ce au făcut obiectul operaţiunilor 
vamale4. 

Pot oferi indicii asupra unui posibil trafic şi simplele discuţii cu cei care trec frontiera, 
discuţii purtate într-o manieră de maximă abilitate. 

O altă cale de depistare a traficanţilor este şi cea denumită „urmărirea zborurilor sensibile”, 
adică a acelor zboruri despre care se deţin informaţii că sunt folosite pentru transportul unor 
substanţe şi produse stupefiante ascunse în diverse locuri din aeronave. În acest caz, controlul se 
va efectua asupra călătorilor, personalului navigant şi a bagajelor acestora şi a aeronavei, 
verificându-se cu atenţie toate locurile posibile de ascundere a drogurilor, folosindu-se de 
specialiştii care cunosc caracteristicile tehnice de construcţie ale aeronavei. 

Drogurile şi traficanţii pot fi descoperiţi şi prin intermediul câinelui detector de droguri, 
acesta fiind special dresat pentru depistarea substanţelor şi produselor stupefiante. Un exemplu 
elocvent îl reprezintă Aeroportul Orly din Paris, unde primul câine ciobănesc german dresat 
pentru a detecta cocaina putea cerceta încărcătura din avion şi pasagerii în numai 10 minute. 
Aşezat în faţa bagajelor, el le zgâria cu labele pe cele care conţineau droguri5. 

O altă metodă pentru depistarea stupefiantelor, este folosirea dispozitivelor cu raze X, mai ales 
pentru controlul bagajelor şi a locurilor greu accesibile, ca şi aparatura de examinare neutronică. 

Pentru a intercepta transporturile clandestine, autorităţile folosesc tehnică ultrasofisticată, 
precum nave rapide, aparatură de control tip radar, avioane cu radar cu rază foarte mare de 
scanare (AWACS) şi sateliţi. Aceste tehnologii sunt folosite şi pentru depistarea culturilor 
clandestine. 

3. Identificarea toxicomanilor  
Pentru a putea identifica toxicomanii, în mod operativ, până la efectuarea unei investigaţii 

medico-legale, trebuie cunoscute următoarele aspecte: 
a) la toxicomani, când se apropie momentul ingerării sau injectării, deci nevoia de drog, 

apar simptome ca lăcrimări, curgeri nazale, dureri, mâncărimi, căscături, transpiraţii, stări de 
teamă, frisoane, dilatarea pupilelor, nervozitate, agitaţie, irascibilitate; 

                                                 
4 A se vedea Regulamentul din 20 decembrie 2000, de aplicare a Legii nr. 143/2000. 
5 S. Ţurlea, Bomba drogurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 169. 
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b) toxicomanii aflaţi sub influenţa stupefiantelor sunt somnolenţi, apatici, privesc în gol, 
puţin comunicativi şi se izolează pentru a gusta plăcerea stupefiantului; 

c) diferitele obiecte aflate în preajma toxicomanului, asupra sa sau mirosurile specifice îi 
pot trăda pe cei care au consumat droguri; 

d) urmele lăsate de instrumentele de administrare pe membrele superioare sau inferioare 
sunt indicii că este vorba de toxicomani, ceea ce presupune examinarea medicală. 

Identificarea consumatorilor de droguri este posibilă şi pe baza registrelor aflate la 
proprietarii de farmacii şi angajaţii acestora, a reţetelor cu timbru sec onorate de policlinici, 
farmacii şi spitale în care, pentru aceeaşi persoană, sunt trecute, la intervale scurte de timp, 
diagnostice diferite, a carnetelor de evidenţă a reţetelor cu timbru sec distribuite medicilor, 
care pot duce la descoperirea unor falsuri sau prescrieri de droguri fără a fi necesare. Aceste 
nereguli pot fi descoperite prin verificarea pe teren a datelor înscrise în carnetele respective. 

De asemenea, condicile de la camera de gardă oferă indicii despre persoanele de serviciu 
în ale căror schimburi consumul a fost mai mare, astfel se descoperă bolnavii ce frecventează 
mai des aceste locuri pentru a li se administra droguri, iar evidenţele de la unităţile de 
intervenţie şi salvare ajută la identificarea persoanelor care solicită mai des intervenţia salvării, 
acuzând dureri acute, urmărind să li se administreze stupefiante6. 

 
4. Cercetarea la faţa locului  
Cercetarea la faţa locului este considerată partea cea mai importantă a instrumentării 

cauzei penale. Ea precede, de cele mai multe ori, celelalte activităţi de urmărire penală.  
Traficul de droguri, prin caracteristicile sale, este susceptibil să se comită în locuri 

diferite: 
- locurile din fabricile sau unităţile care produc medicamente pe bază de stupefiante; 
- depozite de materii prime sau de produse intermediare sau finite şi zonele înconju-

rătoare; 
- laboratoarele de analiză chimică şi control ale unor astfel de medicamente; 
- unităţile medico-farmaceutice, spitale, policlinici; 
- locurile de cazare şi distracţie: hoteluri, moteluri, campinguri, restaurante, baruri, disco-

teci, cazinouri; 
- terenurile cultivate cu plante ce conţin substanţe toxice sau stupefiante: mac opiaceu, 

canabis; 
-  punctele de trecere a frontierei sau zonele limitrofe. 
În aceste locuri, atunci când este cazul, cercetarea la faţa locului se face după reguli bine 

cunoscute, care respectă cu stricteţe toate cerinţele impuse de tactica criminalistică şi ţine cont 
de practica pozitivă a organelor de urmărire penală angrenate în lupta antidrog. 

La faţa locului se iau măsuri pregătitoare, precum: informarea operativă cu privire la 
situaţia concretă, verificarea modului cum au acţionat primii sosiţi în câmpul infracţiunii, 
determinarea modificărilor survenite în aspectul iniţial al locului faptei, determinarea locului 
de cercetat, organizarea pazei locului faptei, identificarea martorilor oculari şi a suspecţilor, 
stabilirea metodelor concrete de examinare. În funcţie de situaţie, echipa de cercetare la faţa 
locului va proceda la:  

- luarea cu operativitate a măsurilor de prevenire a intoxicaţiei cu stupefiante; 
- fotografierea produselor descoperite sau a persoanelor implicate; 
- căutarea şi descoperirea obiectelor corp delict: resturi de ţigări, fiole goale, seringi; 

                                                 
6 E. Stancu, Tratat de criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 696. 
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- efectuarea percheziţiei corporale asupra persoanelor implicate găsite la faţa locului; 
- folosirea câinilor special dresaţi pentru depistarea drogurilor; 
- examinarea amănunţită de către medici a celor care prezintă simptome că se află sub 

influenţa consumului de droguri; 
- examinarea ţinutei vestimentare şi a unor obiecte aparţinând făptuitorilor; 
- examinarea minuţioasă a bagajelor, coletelor şi examinarea minuţioasă a mijloacelor de 

transport, în cazul implicării lor etc.; 
Activităţile de cercetare se desfăşoară în două etape, denumite faza statică şi faza dina-

mică a cercetării la faţa locului. 
În faza statică se insistă asupra unor aspecte precum: luarea măsurilor de prevenire a 

intoxicaţiilor cu stupefiante şi de salvare a eventualelor victime, fotografierea stupefiantelor 
sau înregistrarea pe suport video a locurilor unde au fost ascunse, descoperirea obiectelor corp 
delict şi a urmelor vizibile, darea spre prelucrare a urmei de miros a câinelui de urmărire, 
efectuarea percheziţiei corporale asupra persoanelor implicate sau găsite la faţa locului. 

În faza dinamică se întreprind următoarele acţiuni: examinarea amănunţită de către medic 
a persoanelor suspecte că sunt sub influenţa drogurilor, în vederea recoltării probelor de sânge 
şi urină şi a luării măsurilor medicale necesare, examinarea îmbrăcămintei, a bagajelor şi 
coletelor, examinarea conţinutului real al unor cutii de conserve, sticle cu băuturi. 

Vor fi efectuate fotografii sau filmări în detaliu şi se va insista asupra urmelor de injecţii, 
a resturilor pulberilor de stupefiante, mucuri de ţigară, pachete de ţigări şi se vor controla 
autovehiculele pentru a se identifica locuri special amenajate în vederea disimulării drogurilor. 

O atenţie deosebită se va acorda modului de ambalare şi ridicare a copurilor delicte, iar 
pentru că acestea au nenumărate forme şi varietăţi de droguri, pentru împachetarea acestora nu 
se recomandă un anumit tip de ambalaj. Cerinţa principală şi esenţială este aceea de a preveni 
pierderea sau alterarea probei, fiind de preferat să se păstreze ambalajul original. Probele 
suspecte că ar conţine solvenţi volatili vor fi împachetate în containere etanşeizate, pentru a 
preveni evaporarea solventului. Vor fi etichetate toate pachetele astfel sigilate. 

Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului se face prin proces-verbal, la care sunt 
anexate planşa cu fotografii, schiţe, desene, role de film sau benzile videomagnetice. 

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului trebuie să cuprindă: data şi locul întocmirii, 
calitatea, numele, prenumele şi unitatea din care fac parte membrii echipei de cercetare, 
temeiul de fapt al efectuării cercetării la faţa locului, rezultat din menţionarea modului de 
sesizare şi conţinutului sesizării, date de identificare ale martorilor asistenţi, constatările făcute 
la faţa locului, amplasarea locului unde s-a săvârşit infracţiunea, identificarea făptuitorilor, 
activitatea desfăşurată de aceştia, măsurile luate pentru întreruperea activităţii ilicite, urmele 
descoperite, fixate, ridicate şi ambalate, rezultatul testării cu ajutorul trusei pentru depistarea 
rapidă a stupefiantelor, explicaţiile făptuitorului cu privire la natura produselor şi la pro-
venienţa acestora, menţiunea despre efectuarea fotografiilor judiciare, ora începerii şi a 
terminării cercetării, observaţiile martorilor şi obiecţiile făptuitorului, numărul de exemplare în 
care s-a întocmit procesul-verbal şi destinaţia acestora. 

5. Realizarea flagrantului în cazul infracţiunilor privitoare la regimul substanţelor şi 
produselor stupefiante 

Importanţa constatării infracţiunii flagrante se prezintă sub un dublu aspect: în primul rând, 
duce la împiedicarea consumării activităţii ilicite şi, în al doilea rând, prin descoperirea infracţiu-
nilor comise, se realizează tragerea la răspundere penală a făptuitorului, la un moment cât mai 
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apropiat de cel al comiterii faptei7, faptă ce constituie elementul material al traficului de stupe-
fiante. În marea majoritate a situaţiilor, cei prinşi în flagrant sunt: dealerii (vânzătorii de 
droguri), los apuntanos (iniţiaţii în consumul sau traficul de stupefiante), catârii (cărăuşii de 
heroină) şi shotgun (persoanele care însoţesc catârii pentru a supraveghea predarea drogurilor). 

În cazul traficului de droguri, importanţa constatării infracţiunii flagrante îşi găseşte 
expresia în dispoziţiile derogatorii de la dreptul comun, şi anume: posibilitatea efectuării per-
cheziţiei fără autorizarea procurorului, luarea măsurii reţinerii ori, după caz, a arestării pre-
ventive fără îndeplinirea altor formalităţi şi dreptul oricărei persoane de a prinde pe făptuitor şi 
a-l conduce în faţa autorităţilor. 

În privinţa folosirii procedurii speciale de urmărire şi judecată, aceasta este exclusă. 
Surprinderea făptuitorului, în executarea a minimum una din acţiunile incriminate ca 

trafic de stupefiante echivalează cu stabilirea conţinutului constitutiv al infracţiunii şi consu-
marea acesteia. Condiţia pentru aplicarea acestor proceduri este ca infracţiunile descoperite în 
flagrant să fie pedepsite cu închisoare mai mare de 3 luni şi de cel mult 5 ani. 

Din cauză că forma tipică a infracţiunii de trafic de stupefiante este pedepsită cu închi-
soarea de la 3 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru săvârşirea faptei organizate 
pedeapsa fiind detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor 
drepturi, reiese că procedura specială de urmărire şi judecată nu poate fi aplicată pentru 
niciuna din modalităţile normative de comitere. Dar, chiar în cazul în care ar fi îndeplinită şi 
condiţia privitoare la minimul şi maximul pedepsei, din punct de vedere practic o asemenea 
procedură ar fi imposibil de aplicat, şi aceasta pentru că natura şi volumul activităţilor desfă-
şurate pentru administrarea probelor, dispunerea unor constatări sau expertize, stabilirea tutu-
ror participanţilor şi a gradului de participaţie, identificarea şi ascultarea martorilor, stabilirea 
cuantumului prejudiciului cauzat etc. oricum nu permit executarea în termenul stabilit de lege. 

Ţinând cont de pericolul social deosebit al infracţiunii de trafic de stupefiante, infrac-
ţiunea de trafic de stupefiante, deşi poate fi constatată în flagrant, se urmăreşte şi se judecă 
potrivit procedurii obişnuite. 

 
Concluzii 
Prevederile Legii nr. 143/2000 stabilesc că săvârşirea infracţiunilor legate de droguri 

presupune existenţa unor măsuri legale, care au instituit un regim juridic precis în ceea ce 
priveşte desfăşurarea oricăror operaţiuni cu droguri, inhalanţi şi substanţe chimice esenţiale, 
materiale şi echipamente ce pot fi folosite la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de 
droguri. 

Ţinând cont de pericolul social deosebit al producerii, deţinerii, circulaţiei, prescrierii şi 
administrării acestor substanţe, legiuitorul român a decis ca toate activităţile utilizate în 
investigarea traficului de stupefiante să se efectueze în mod autorizat. 

Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 este reprezentat de 
ansamblul relaţiilor sociale a căror normală formare şi dezvoltare sunt condiţionate de respec-
tarea unor norme de convieţuire socială privitoare la sănătatea publică, iar sănătatea publică 
este una dintre valorile sociale cu o deosebită importanţă în cadrul societăţii.  

Acesta este motivul pentru care, utilizând modalităţile tactice şi metodele prezentate, 
organele judiciare investighează traficul de stupefiante în scopul tragerii la răspundere penală 
a persoanelor care săvârşesc infracţiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000. 

                                                 
7 E. Stancu, C. Aioniţoaie şi alţii, Tactică criminalistică, Serviciul editorial şi cinematografic al Ministerului 

de Interne, 1992, p. 257-258. 
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Rezumat: 
Lumea asistă, astăzi, la un fenomen controversat, pe care nu-l poate nici înţelege, nici opri. Este 

vorba de mult mediatizata „Globalizare”. Deşi, în legătură cu acest fenomen în spaţiul public se 
difuzează un mare şi divers volum de informaţii, nelipsind nici studiile de specialitate, totuşi cine ar 
putea să ne spună, nu însă ipotetic, care ar fi determinările acestui proces, în ce măsură este implicată 
acţiunea umană, pe ce legităţi se bazează, ce evoluţii se anticipează, cine sunt beneficiarii şi cine 
perdanţii etc. Se conturează tot mai vizibil ideea existenţei unei elite care, la nivel global, acaparând 
enorm de multă avere şi putere, ar fi capabilă să dirijeze astfel de procese. Ipoteza devine din ce în ce 
mai credibilă şi datorită faptului că reprezentaţi ai acestei elite sunt din ce în ce mai transparenţi în 
ultimul timp în legătură cu existenţa chiar a unor planuri de instaurare unei alte ordini la nivel 
planetar. Istoric vorbind, întotdeauna cei cu putere financiară şi politică au fost capabili de urzeli 
odioase împotriva aproapelui lor. Au declanşat războaie, au produs recesiuni economice şi au creat 
foamete, pentru a-şi realiza interesele personale. Încă din 1966, referindu-se la capitalismul financiar 
mondial, profesorul Carroll Quigley de la Universitatea Georgetown afirma că acesta evoluează spre 
„crearea unui sistem global de control financiar aflat în proprietate privată, capabil să domine sistemul 
politic al oricărei ţări şi economia mondială pe de-a-ntregul... el ar urma să fie controlat într-o 
manieră feudalistă de către băncile centrale ale lumii, acţionând în concert, prin înţelegeri secrete 
obţinute la întâlniri frecvente şi conferinţe”. Un asemenea plan a devenit astăzi o realitate, cu toate că 
la timpul respectiv el nici măcar nu putea fi închipuit de opinia publică. 

 
Cuvinte-cheie: bani; bancheri; finanţe; capital; alchimie financiară; credit; dobândă; comision 

bancar; produse financiare derivate; credit toxic; criză financiară. 
 
 
1. Finanţele şi economia reală 
Finanţele reprezintă o componentă principală, dacă nu chiar cea mai importantă, nu numai 

pentru vitalitatea unui sistem economic, indiferent de tipul său, ci pentru tot ce ţine de exis-
tenţa umană. Nimic nu se mai poate concepe, gândi şi proiecta, astăzi, în absenţa banilor. 
Privite din perspectivă economică, finanţele reprezintă vectorul sau cureaua de transmisie ce 
face legătura dintre toate celelalte componente şi asigură funcţionalitatea economiei pe ansam-
blul ei. Pentru că rolul economiei nu este altul decât să producă şi să distribuie către populaţie 
bunurile şi serviciile de care aceasta are nevoie, în absenţa banilor lanţul funcţiilor sale n-are 
continuitate şi nici finalitate.  

Cerinţele vieţii sunt într-o permanentă schimbare. O multitudine de factori intensifică 
această dinamică. Prin urmare, economia, pentru a fi rentabilă, trebuie să ţină pasul cu aceste 
schimbări şi să ridice continuu standardele de calitate ale bunurilor şi serviciilor pe care le 
produce. Unul dintre factorii care concură la realizarea acestui obiectiv este competiţia dintre 
furnizori, concurenţa fiind şi una dintre regulile definitorii ale conceptului de economie de 
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piaţă, concept care s-a extins asupra întregului sistem economic, molipsind, totodată, şi alte 
domenii existenţiale, care, aparent, n-ar fi compatibile cu noţiunea de „piaţă”.  

Pentru că piaţa financiară nu se poate izola de celelalte componente economice şi sociale, 
în mod normal, ea nici nu poate funcţiona în afara acestor reguli. Deci, la rândul ei, şi piaţa 
financiară presupune o competiţie dintre actorii care operează cu bani sau alte valori similare, 
competiţie care, la fel ca în cazul bunurilor şi serviciilor strict legate de viaţă, concură la buna 
funcţionare a sistemului şi la fluidizarea resurselor de care umanitatea are nevoie.  

Dar banii şi, în general, resursele financiare şi-au depăşit funcţia de bază, respectiv cea de 
vector al bunurilor şi serviciilor, factor de înlesnire a circulaţiei lor, devenind, la rândul lor, o 
marfă, dacă nu chiar cea mai importantă marfă şi, totodată, factor de putere care dirijează nu 
numai procesele economice, dar chiar şi pe cele politice, culturale, sociale etc. Este de subli-
niat că banii n-au devenit marfă în urma unor procese obiective de evoluţie şi transformări 
economico-financiare, ci ei au fost convertiţi în marfă tocmai de către cei care i-au acumulat în 
cantităţi cu mult peste necesarul funcţiei lor de bază, respectiv cea de echivalent al bunurilor şi 
serviciilor produse de economie.  

Din momentul în care au devenit marfă, banii au pus, treptat, stăpânire pe viaţa omului. 
După cum se constată, toate proiectele, iniţiativele, acţiunile, dorinţele şi aspiraţiile oamenilor 
se află sub autoritatea banilor. Nimic nu se poate realiza fără finanţare, indiferent cât de 
necesare ar fi aceste proiecte şi cât de lesnicios de dus la îndeplinire. Oamenii nu mai pot 
comunica şi nu mai pot relaţiona decât prin intermediul banilor. Este o realitate care ne arată la 
ce nivel de putere au ajuns finanţele şi, totodată, cei care le stăpânesc. N-am pus pe primul loc 
actorii, pentru că finanţele au o putere intrinsecă, de substanţă, dominatoare care îi face captivi 
chiar şi pe cei care le gestionează, ei trăind doar cu impresia că puterea ar fi la ei. Este un 
mecanism diabolic, aş spune, care s-a dezvoltat în timp şi şi-a întins tentaculele asupra întregii 
civilizaţii planetare. Chiar şi cei care deţin marile capitaluri se află sub dominaţia banilor. Ei 
au doar impresia că ar fi stăpânii lor, când, de fapt, adevăraţii stăpâni sunt banii. 

Totul astăzi depinde de bani, iar banii se cer mereu înmulţiţi. S-ar crede că investiţiile 
care se fac în sistemul bancar, şi s-a văzut chiar în recenta criză că uriaşe fonduri bugetare au 
fost plasate în această zonă, ar avea ca scop să facă economia funcţională. Eroare! Statisticile 
arată, prin exactitatea lor, că în timp ce resursele financiare s-au adunat în bănci, economia 
reală şi-a redus substanţial potenţialul productiv. Deci finanţele au ajuns nu să stimuleze 
dezvoltarea economică, ci, din contra, să devină o frână, şi una extrem de puternică, în calea 
progresului, a conservării mediului şi producerii bunurilor şi serviciilor de care oamenii au 
nevoie pentru a se bucura de viaţă. Se pare că acest blocaj a devenit independent de voinţa 
umană şi acest fapt este extrem de periculos pentru umanitate. 

După cum orice putere, în lipsa opoziţiei, tinde, inevitabil, spre autoritarism, şi finanţelor 
le este caracteristic un asemenea proces. Nu în mod întâmplător expresii ca „putere finan-
ciară”, „puterea finanţelor”, „puterea banilor” etc. au devenit uzuale nu numai în domeniul de 
referinţă, dar chiar şi în limbajul obişnuit. 

Impulsul de concentrare a puterii, caracteristic oricărei forme de manifestare a acesteia, 
este mult mai intens în domeniul financiar decât în oricare alt domeniu, inclusiv cel politic, 
considerat a fi chiar un mediu incitator pentru asemenea tendinţe. Se pierde însă din vedere că 
şi în acest domeniu, respectiv politic, sursa puterii o reprezintă tot finanţele.  

Procesul concentrării puterii financiare este generat de o diversitate de factori obiectivi de 
natură economică, asupra cărora nu insistăm, pentru că analiza noastră nu priveşte aspecte 
tehnice specifice acestui domeniu. Banking-ul, după cum spunea Mugur Isărescu, este un fel 
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de alchimie la care doar iniţiaţii se pricep. Se pare însă că această „alchimie”, inaccesibilă 
publicului larg, a fost special creată pentru ca băncile să poată jefui nestingherit economiile 
oamenilor şi resursele bugetare.  

Chiar dacă nu facem parte dintre aceşti „iniţiaţi”, avem, totuşi, dreptul să observăm că 
ceea ce se întâmplă în lumea finanţelor nu face deloc bine economiei, în general, şi oamenilor, 
în special. Modul cum se comportă oamenii a căror viaţă se confundă cu finanţele ne arară că 
procesul de concentrare a capitalului ţine şi de natura umană. În faţa tentaţiei de a strânge cât 
mai mulţi bani, indiferent sub ce formă anume, psihicul uman se dovedeşte a fi extrem de 
vulnerabil. În aceste condiţii, regulile pieţei, ale concurenţei dintre furnizorii de servicii finan-
ciare nu mai pot funcţiona şi, prin urmare, credem că noţiunea de „piaţă financiară” nu mai 
reflectă o realitate, lumea bancherilor şi a capitalului financiar, în general, conducându-se nu 
după regulile pieţei, ci după cele experimentate în regimurile dictatoriale. Dacă într-o anumită 
perioadă se încerca mascarea acestui mecanism de funcţionare sub cortina unor aparenţe 
democratice, cu timpul, când puterea bancherilor a devenit practic de neatins, au fost abando-
nate şi aceste trucaje. 

 
2. Criza financiară şi beneficiarii ei  
De aproape un deceniu lumea se confruntă cu cea mai acută criză cunoscută până acum în 

ciclicitatea istorică a acestui gen de anomalii. Denumirea ei consacrată şi aflată pe buzele 
tuturor este „criza financiară”. Afectat este nu doar sectorul economic, ci tot ce ţine de viaţa 
oamenilor, de stabilitatea, echilibrul, siguranţa şi chiar pacea după care tânjeşte umanitatea. 
Grecia, după cum anunţă „oficialii”, se află de mai mult timp în stare de faliment şi acest 
pericol ameninţă şi alte guverne, tot potrivit „activiştilor” acestui grav dezechilibru financiar 
ce zdruncină întreg globul.  

S-au adus fel de fel de explicaţii, s-au efectuat analize pentru identificarea cauzelor şi sta-
bilirea măsurilor pentru stoparea fenomenului şi redresarea sectorului afectat, adică finanţele, 
s-au revizuit legislaţiile naţionale şi europene, s-au încheiat acorduri şi alte instrumente 
internaţionale pentru gestionarea fenomenului la nivelul dimensiunii sale planetare etc. Ştirile 
şi analizele expuse de specialişti se cantonează însă într-un limbaj tehnicist, nedigerabil de 
opinia publică, aceasta fiind doar alarmată de spectrul unui viitor din ce în ce mai nesigur, 
ceea ce descurajează proiectele de investiţii şi dezvoltare aproape la toate nivelurile.  

Ce este totuşi o „criză financiară”? Fenomenul a fost receptat ca fiind unul foarte grav, 
fără însă să se mai acorde vreo importanţă lămurii lui din perspectiva cauzelor care-l gene-
rează, pentru a se putea stabili şi o terapie eficientă de contracarare. Nu ne hazardăm în vreo 
explicaţie tehnică pentru că este un domeniu care a devenit inaccesibil nespecialiştilor şi le 
respectăm acestora profesionalismul dobândit prin studii şi experienţă, dar considerăm totuşi 
că dreptul de a formula întrebări, de a ne exprima nedumerirea, de a constata că în acest 
domeniu se petrec lucruri ciudate pe care nimeni nu caută să le explice pe înţelesul publicului 
larg cred că nu ne este cenzurat. Este un drept, fundamentat, în primul rând, pe statutul nostru 
de perdanţi în raport cu ceea ce numim a fi sistemul financiar-bancar, chiar şi ca simpli 
contribuabili la bugetul statului, buget care după cum vom vedea reprezintă o importantă sursă 
de alimentare pentru bancheri.  

În decursul timpului sistemul economic s-a confruntat cu o diversitate de crize, crize care 
comportă o anumită ciclicitate. Au fost crize de subproducţie şi de supraproducţie, crize ener-
getice sau de materii prime, crize provocate de fluctuaţiile pe care le înregistrează forţa de 
muncă etc., toate acestea având, în primul rând, cauze obiective. Naşte însă serioase semne de 
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întrebare această aşa-zisă „criză financiară”. Este vorba, deci, de bani şi de multitudinea 
instrumentelor prin care aceştia sunt reprezentaţi. Dar banii reprezintă un vector care asigură 
circulaţia mărfurilor şi serviciilor, aceasta fiind şi funcţia lor originară. Pentru aceasta ei tre-
buie să exprime cât mai obiectiv valoarea mărfurilor şi serviciilor pe care economia le produce 
şi le oferă spre vânzare consumatorilor. Când sunt prea mulţi sau prea puţini se produc deze-
chilibre, numite inflaţii şi deflaţii, reglabile prin mecanismele pieţii, cu condiţia ca aceasta să 
fie liberă, supusă doar legităţilor economice obiective. 

Dintr-o perspectivă a normalităţii, aşa stând lucrurile, este firesc să ne întrebăm ce cauze 
au generat actuala criză financiară şi cum anume se explică faptul că tocmai băncile şi cele-
lalte organisme financiare în loc să fie cele mai afectate, din contra, chiar au prosperat, 
crescându-le rata profitului. Deci este vorba de o criză a instrumentelor financiare, iar cei care 
le administrează au de câştigat de pe urma acestor turbulenţe?!  

„Ia urma banilor” spune un îndemn ca o soluţie pentru clarificarea unor operaţiuni 
necurate şi identificarea celor care le-au pus la cale. Adică, mai concret, dacă această criză nu 
poate fi explicată prin prisma unor cauze obiective, înseamnă că ea a fost provocată, iar cei 
care au făcut-o sunt şi câştigătorii, respectiv băncile şi celelalte organisme financiare. Ar fi o 
inepţie să credem că doar norocul le-a plasat în barca câştigătorilor când s-a declanşat criza. 
Ne confirmă supoziţia chiar directorul renumitei bănci Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, care 
într-o declaraţie din noiembrie 2009, făcută sub presiunea criticilor opiniei publice, a recu-
noscut că a participat şi la lucruri care n-au fost corecte şi pe care le regretă. Cu câteva zile în 
urmă tot el declarase că băncile au un rol social şi că lucrează „în slujba lui Dumnezeu”. 
Această „slujbă”, fiind considerată de conducerea băncii prea importantă pentru Dumnezeu, 
drept recompensă şi-a rezervat o modestă sumă de 16,7 miliarde de dolari pe care a 
distribuit-o traderilor şi angajaţilor de top [1]. 

„Băncile sunt create pentru profit” ne spune, ca o justificare pentru politica lor de spoliere 
a veniturilor clienţilor, inclusiv a statelor, un „specialist” în probleme financiare de pe malurile 
Dâmboviţei [2]. Într-adevăr, acesta este scopul pe care băncile îl urmăresc, raţiunea pentru 
care ele se înfiinţează. Tocmai de aceea ele ar trebui să se supună regulilor care guvernează 
piaţa, competiţia, performanţa prin eforturi proprii, asumându-şi şi riscul pentru eşecul 
afacerii. Însă puterea uriaşă pe care au dobândit-o asupra factorului politic le-a permis să 
obţină un regim special, regim care, printre altele, obligă guvernele să le salveze ori de câte ori 
ajung în impas. Aceasta este posibil şi datorită controlului ce-l exercită instituţiile financiare 
internaţionale asupra băncilor „naţionale” [3]. Deci ele, practic, nu-şi asumă niciun risc, 
indiferent de calitatea serviciilor pe care le prestează. Băncile americane, de exemplu, au creat 
produse toxice care au afectat nu numai economia Statelor Unite, dar chiar şi pe cea mondială 
şi acest fapt n-a atras vreo măsură din partea guvernului. Din contra, acesta s-a văzut nevoit să 
facă noi infuzii de capital în sectorul bancar sub forma de împrumuturi în schimbul unor parti-
cipaţii, care, prin politica dobânzilor practicate tot de bănci, ajung să devină nişte hârtii lipsite 
de valoare.  

Potrivit declaraţiilor congresmenului american Collin Peterson date într-un interviu 
publicat de New York Times, în 2008, an de debut al crizei financiare, mai multe bănci de pe 
Wall Street au primit miliarde de dolari din fonduri guvernamentale. Astfel, câte 25 md. de 
dolari au primit Wells Fargo, Citigroup şi JP Morgan Chase, câte 10 md. Morgan Stanley şi 
Goldman Sachs, iar asiguratorul AIG peste 170 de md. Acest gest guvernamental reprezintă 
răsplata pentru sumele de bani cu care băncile respective finanţează sectorul politic. Potrivit 
Center for Responsive Politics, cei din sectorul financiar au sponsorizat şi campania electorală 
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a lui Barak Obama cu 69.823.872 de dolari, iar senatorul Mc Cain a obţinut contribuţii de 
60.605.254 de dolari [4]. De fapt, afaceriştii de pe Wall Street, loc emblematic pentru ceea ce 
se cheamă puterea financiară mondială de astăzi, adună în seifurile lor mii de miliarde de 
dolari în dauna întregii planete [5]. Toate conflictele, nu numai aşa-zisele „crize financiare”, în 
care sunt implicate SUA au în spate această putere diabolică.  

Şi în actuala campanie electorală susţinerea financiară vine tot din partea unor magnaţi, 
ale căror interese vor trebui să devină o prioritate pe agenda politică a viitorului preşedinte. 
Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Hillary Clinton ar fi primit, în această campanie 
electorală, de la magnatul George Soros, peste 13 milioane de dolari. Aşa s-ar explica, potrivit 
liderului maghiar, criticile candidatei la preşedinţia SUA la adresa Ungariei şi Poloniei, pentru 
faptul că nu vor să accepte cotele de imigranţi. George Soros, după cum se ştie, este un 
susţinător al migraţiei musulmanilor în Europa [6]. 

 
3. „Alchimia financiară” şi legiferarea furtului 
O primă şi de mare importanţă condiţie pentru o lege bună este ca ea să nu fie la discreţia 

celor a căror conduită şi comportare o stabilesc. Legea, reglementând conduita unui anume 
subiect, are în vedere un interes general, scopul constând în a asigura o anumită ordine, echi-
libru, stabilitate şi echitate socială, potrivit unor valori pe care societatea le-a creat şi experi-
mentat în evoluţia sa. Legea, impunând un anumit standard de conduită, are, desigur, caracter 
restrictiv, constrângător, mai ales pentru cei ale căror interese intră în coliziune cu interesul 
general al societăţii. Dacă ei şi-ar face regulile care să le reglementeze conduita, în mod sigur 
că şi le-ar proiecta potrivit propriului interes, indiferent că astfel de reguli ar prejudicia intere-
sele celorlalţi, periclitând chiar binele general al societăţii.  

Aşa stau lucrurile într-o societate fundamentată pe valorile democraţiei. Din păcate, o 
astfel de societate este tot mai rar întâlnită, pentru că sub paravanul democraţiei au dobândit 
întâietate, prin fel de fel de metode perverse, tot interesele egoiste în detrimentul celor gene-
rale ale societăţii. Sub motivaţia că asupra conţinutului tehnic al legii nu se pot pronunţa decât 
specialiştii din domeniu s-a ajuns ca diferitele categorii profesionale să-şi scrie propriile legi şi 
dată fiind precaritatea procesului legislativ acestea trec cu uşurinţă prin etapele de elaborare, 
chiar dacă au prevederi neconstituţionale sau contrare principiilor ce guvernează un drept 
democratic.  

Asemenea practici sunt întâlnite peste tot în lume şi, după cum vom vedea, în domeniul 
bancar s-a ajuns să se legitimeze prin acte normative înşelăciunea şi furtul, însuşirea fraudu-
loasă a unor valori de la titularii de drept, fără a exista vreun motiv imputabil acestora. Dato-
rită unui asemenea cadru normativ, în sistemul bancar, „dreptul de proprietate privată”, 
consacrat şi în Constituţia României la art. 44, încetează să mai aibă vreo valoare. 

În lumea bancară se vorbeşte despre un mecanism „bail aut” [7] ce permite salvarea 
băncilor de la faliment, prin transferul către populaţie a pierderilor pe care ele însele le produc. 
Dacă regulile pieţei s-ar aplica şi în cazul lor, atunci falimentul ar duce fie la redresare, dacă 
banca mai are resurse şi voinţă de salvare, fie la lichidarea ei. Falimentul, fiind un instrument 
de igienizare a mediului de afaceri, ar reuşi să cureţe şi sistemul financiar-bancar de compo-
nentele sale neperformante şi să-l alinieze la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale. Însă 
puterea pe care băncile şi-au creat-o în timp asupra factorului politic le-au permis să-şi asigure 
un regim juridic derogator de la cel general, aplicabil tuturor celorlalţi agenţi economici ce 
ajung în stare de insolvenţă. Acest mecanism s-a aplicat mai ales în ţările în care operează 
bănci străine. Prin intermediul lor este jefuită, practic, avuţia acestor ţări şi fondurile destinate 
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unor obiective de interes public, iar pentru a face faţă guvernele aplică, sub un strict control 
extern, aspre politici de austeritate. Dacă resursele interne sunt insuficiente, atunci intervin 
organisme politico-financiare internaţionale şi obligă aceste state să contracteze împrumuturi 
împovărătoare.  

Deci prin mecanismul „bail-aut” guvernele transferă către populaţie pierderile pe care 
băncile le înregistrează. Cauzate fie de un management defectuos, fie de fraude, cu o ase-
menea protecţie, pierderile nu pun băncile în dificultate, nu constituie vreo premisă de fali-
ment. Dacă aşa stau lucrurile, ele, adică pierderile, sunt chiar aducătoare de câştig. Prin 
urmare, ce-ar împiedica băncile chiar să le provoace?  

Să luăm, de exemplu, cazul Greciei, ţară în care criza se manifestă parcă mai virulent 
decât în restul Europei. Ca ţară aflată în zona euro, ea s-a „bucurat” de mai multă atenţie din 
partea autorităţilor de la Bruxelles. În primul rând, Troika (Comisia Europeană, Banca Central 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional) a impus grecilor un aspru regim de austeritate, 
regim care nu numai că n-a redresat situaţia, dar a adâncit şi mai mult criza. În urma unei 
asemenea „terapii” produsul intern brut a scăzut cu 25%, iar rata şomajului în rândul tinerilor a 
depăşit 60%. Se pune firesc întrebarea dacă această „politică” este pur şi simplu o eroare sau 
ea a fost premeditat gândită, nu pentru a ajuta cu adevărat Grecia să depăşească criza, ci să se 
creeze un camuflaj pentru jefuirea banului public de către elita financiar-bancară prin 
instrumentele ei din componenţa Troikii. Efectele concrete ale „ajutorului” acordat Greciei 
arată cât se poate de clar că acesta este scopul urmărit de către cei care au sărit în „ajutorul” 
statului elen după ce în prealabil tot ei provocase criza. Mai concret, Grecia a fost „ajutată” 
prin împrumuturi împovărătoare care depăşesc 216 md. euro. Din această sumă uriaşă, doar 
4,4% a rămas la dispoziţia guvernului elen pentru finanţarea proiectelor anticriză, adică, mai 
exact spus, pentru implementarea măsurilor de austeritate [8]. Acestea, însă, după cum s-a 
dovedit, nu generează creşteri economice, singura cale, de fapt, prin care s-ar putea depăşi 
criza şi a înlătura efectele ei. Cea mai mare parte din acest împrumut s-a strecurat în băncile 
germane şi franceze (în special Dolce Banck şi BNB Paribas), precum şi în unele bănci elene, 
probabil pentru a se putea justifica aşa-zisul ajutor acordat Greciei.  

Cred că se înţelege, fără nicio altă explicaţie, că guvernul elen n-a avut libertatea să 
gestioneze acest credit. De fapt, niciunui guvern care apelează la vreun credit extern nu i se 
permite să-l utilizeze după cum crede de cuviinţă, potrivit necesităţilor interne ale ţării sale. 
„Priorităţile” sunt stabilite de creditor şi acestea vizează sistemul bancar, sistem, de fapt, aflat 
sub controlul creditorului, fie că este vorba de FMI, Banca Mondială, Banca Central 
Europeană ori alt organism financiar internaţional. Adică, cu alte cuvinte, este vorba de un jaf 
mascat pe care băncile îl practică asupra banului public şi economiilor populaţiei.  

În acelaşi timp, se încearcă mascarea acestei fărădelegi universale prin învinovăţirea 
guvernelor şi a celorlalte autorităţi naţionale de proasta gestiune a ajutorului acordat. De 
exemplu, în cazul Greciei s-a spus că din cauza unei proaste planificări, a unui management 
defectuos şi a fraudei încurajate de lipsa de supraveghere din partea autorităţilor, fondurile 
primite de la Uniunea Europeană s-au risipit, fără să se realizeze obiectivele stabilite. Pentru a 
fi mai credibilă, această propagandă a ţinut să „şocheze” opinia publică cu faptul că fermierii 
din regiunile sărace şi-ar fi cumpărat maşini de lux din fondurile europene destinate 
agriculturii [9]. 

Într-o situaţie „critică” au ajuns şi băncile italiene, estimându-se că povara acestora, pro-
venită din credite toxice, neperformante, s-ar ridica la 360 miliarde de euro. Guvernul s-a 
angajat să le sprijine cu un capital de 150 de miliarde de euro, apelând chiar şi la fondurile de 
pensii. După cum se constată, asemenea operaţiuni, pe care le numim furturi din banul public, 
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sunt la vedere, dobândind chiar anumite denumiri tehnice ce induc în rândul opiniei publice 
falsa idee c-ar fi corecte şi sigure, doar pentru faptul că sunt „legiferate” şi întreprinse de 
autorităţile publice. După cum s-a mai precizat, statul nu procedează la fel cu vreun alt agent 
economic ajuns în stare de faliment, nu încearcă să-l salveze, făcându-i infuzie de capital, deşi 
s-ar putea ca importanţa lui economică să fie mult mai mare decât a unei bănci. Şi în această 
diferenţă de tratament putem sesiza ce înseamnă puterea financiară în lumea de azi.  

Datorită sprijinului acordat băncilor aproape toate statele europene şi-au mărit substanţial 
datoria publică, aceasta devenind o povară pentru lungi perioade de timp şi pentru multe 
generaţii de acum înainte. Raportată la produsul intern brut datoria publică a ajuns în 2016, 
adică la 8 ani de la declanşarea crizei, în Grecia la 180%, Italia la 132%, Portugalia la 128%, 
Irlanda la 120%, Franţa la 96% şi Marea Britanie la 89% [10]. 

După cum s-a văzut, prin mecanismul „bail-aut” fondurile pe care statul le constituie 
pentru a finanţa serviciile publice sunt deturnate de la aceste scopuri şi îngroaşă conturile 
bancare, adică devin proprietatea acestora fără nicio contraprestaţie din partea lor. Fiind un 
furt în toată regula niciun guvern n-ar face o asemenea „donaţie” dacă n-ar exista o bază 
legală. Însă cadrul juridic în care operează băncile este unul mai puţin accesibil publicului 
larg, iar adoptarea lui este mai puţin transparentă, dacă nu chiar învăluită în mister. 

În alte cazuri, băncile îşi îndestulează activele şi din depunerile clienţilor, mecanismul 
fiind denumit, de această dată, „bail in”. Deci şi economiile depunătorilor, tot legal, constituie, 
de asemenea, o sursă din care băncile îşi pot acoperi pretinsele pierderi. Aşa s-a întâmplat în 
2013, în Cipru, când depunerile mai mari de o mie de euro, prag garantat în cadrul UE, au fost 
însuşite de bănci. Cipru reprezintă un experiment, sau un precedent, pentru că, ulterior, nivelul 
sumelor garantate a scăzut aproape în toate statele. În Marea Britanie, de exemplu, suma 
garantată de guvern s-a redus de la 85 000 de lire la 75 000 de lire. Deci în cazul în care 
băncile invocă pierderi de capital pot recurge la economiile depunătorilor ce depăşesc nivelul 
minim garantat de 75 000 de lire [11]. 

Un alt procedeu prin care băncile obţin mari sume de bani fără nicio contraprestaţie, adică 
pur şi simplu gratuit, îl reprezintă posibilitatea „legală” de a acorda credite fără a dispune în 
cont de sumele împrumutate. Valoarea împrumuturilor se poate ridica la un nivel de zece ori 
mai mare decât activul pe care-l deţine banca şi aceasta se întâmplă „perfect” legal. Deci 
banca poate împrumuta bani pe care ea nu-i are în mod concret, nu dispune de ei ca substanţă 
materială. Ea împrumută, de fapt, nişte cifre, în schimbul cărora va primi însă sub forma 
ratelor, dobânzilor şi comisioanelor bani concreţi. Cu alte cuvinte, deşi banca nu dă nimic, 
serviciul ei rezumându-se doar la nişte operaţiuni contabile, ea primeşte avere concretă. Şi 
această operaţiune se înscrie într-un mecanism complex, numit „sistem financiar mondial”, 
prin care averea umanităţii se scurge în conturile câtorva familii ce reprezintă mai puţin de 1% 
din populaţia globului, dar deţine mai mult de jumătate din bogăţiile lui [12]. Totodată, pe 
această cale se înregistrează o creştere artificială a cantităţii de bani aflaţi în circulaţie, ceea ce 
are drept consecinţă escaladarea ratei inflaţiei.  

Prin procedeul descris mai sus, băncile au privilegiul de a face bani din nimic. La o 
dezbatere publică pe această temă, organizată la Londra, în 20 noiembrie 2014, de un ONG 
din Marea Britanie (Positive Money), la care au participat şi 30 de parlamentari, cei prezenţi 
au constatat, cu surprindere, că a tipări bancnote false este ilegal, nu însă şi a face bani din 
nimic [13], cu toate că această din urmă „îndeletnicire” , numită „alchimie financiară”, pro-
duce adevărate dezastre economice. S-a precizat în cadrul acestei reuniuni că din 1969 până în 
2010 în Marea Britanie emisia de monedă, adică bani propriu-zişi, n-a depăşit valoarea de 69 
miliarde de lire sterline. În schimb banii creaţi de bănci prin această metodă au crescut de la 
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100 de miliarde de lire sterline în 1969 la 2.213 miliarde de lire sterline în 2010 [14]. Ce 
factori înlesnesc aceste practici? În primul rând lăcomia fără margini a celor care alcătuiesc 
aşa-zisa elită financiar-bancară, apoi slăbiciunea guvernelor care oferă suportul juridic şi, nu în 
ultimul rând, ignoranţa opiniei publice. „Mă gândesc că mulţi dintre cei prezenţi – afirma un 
parlamentar participant la respectiva dezbatere - vor recunoaşte cu smerenie că această 
bizarerie bancară despre care discutăm este o chestie complexă pe care puţină lume o înţelege” 
[15]. Îl completează, să zicem, guvernatorul BNR care afirmă că banking-ul este un fel de 
alchimie la care doar iniţiaţii se pricep. Să nu trecem cu vederea că verbul „a iniţia” şi 
substantivul „iniţiat” sunt cuvinte familiare şi altor medii, nu exclusiv celor financiar-bancare.  

Să nu mai credem că ceea ce se întâmplă în aceste medii ţine de aşa-numita „conspiraţie”, 
termen care creează în opinia publică o anumită îndoială că ar fi şi adevărate aceste lucruri. De 
multă vreme ele au ieşit la suprafaţă, însă publicul larg nu vrea să le vadă. Să se conducă oare 
acest public după îndemnul că în ignoranţă poţi fi totuşi fericit, motiv pentru care refuză să 
cunoască partea încă umbrită a lumii în care trăim sau el a devenit o victimă a tehnicii de 
manipulare şi de spălare a creierului [16], metode ce s-au perfecţionat de la o etapă la alta? O 
vorbă auzită cândva în satele noastre spune că nu ştie bărbatul ce ştie tot satul. Problema, din 
perspectiva acestei analize, este că în ignoranţă a ajuns să trăiască aproape tot „satul”, iar 
„bărbatul” să dea doar impresia că nu ştie. 

  
4. Reţeaua bancherilor  
Se vorbeşte tot mai mult în lumea financiară de existenţa unei reţele a bancherilor, un 

grup al celor 30 (G30) din care fac parte şefi ai celor mai importante bănci din lume, membri 
ai unor autorităţi de supraveghere, preşedinţi sau directori ai marilor instituţii financiare şi 
chiar persoane din mediul academic. Pepiniera acestei elite financiare este considerată a fi 
celebra bancă Goldman Sachs, pe considerentul că toate aceste persoane au avut în cadrul ei 
diferite funcţii, după care au fost plasate la alte bănci sau instituţii financiare. Cu alte cuvinte, 
aici şi-au făcut ucenicia şi, bineînţeles, au rămas dependenţi de acest centru de putere 
planetară.  

Expresiile folosite în caracterizarea acestei bănci ne arată că avem de a face cu un orga-
nism bancar ce dispune de o putere uriaşă, dirijând operaţiuni financiare la scară planetară. 
Considerată a fi un fel de „sepie-vampir” care-şi întinde tentaculele şi adulmecă orice sursă 
potenţială de profit, sau „templu al banilor” unde bonusurile anuale sunt religia neoficială ce 
câştigă tot mai mulţi prozeliţi, ori „chintesenţă a finanţelor mondiale evreieşti”, Goldman 
Sachs a depăşit de mult rolul de administrator al unor sume de bani, devenind o putere finan-
ciară mondială al cărei unic scop este maximizarea profitului bancar.  

Una dintre curiozităţile care frapează este faptul că de la înfiinţare (1869) şi până în 
prezent ea s-a aflat mereu în ascensiune, fără crahuri prin care au trecut alte bănci. Nici 
perioadele de criză n-au afectat-o, ci, din contra, i-au adus câştiguri şi mai mari, cea ce ne face 
să ne întrebăm dacă nu cumva a avut chiar un rol în provocarea acestora. Câştigurile de zeci 
de miliarde de dolari şi bonusurile substanţiale cu care sunt „onoraţi” funcţionarii băncii repre-
zintă o dovadă incontestabilă că un asemenea „succes” nu-i rezultatul unor operaţiuni corecte. 
Deşi imaginea ei controversată este bine cunoscută în lume, aceasta nu o împiedică să fie 
prezentă în fel şi fel de tranzacţii, reuşind să realizeze mari câştiguri, de regulă pe seama 
bugetelor naţionale.  

De exemplu, şi privatizarea scandaloasă a Romtelecom, din România, poartă amprenta 
Goldman Sachs, angajată în calitate de consultant contra unui comision de 8,4 milioane de 
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dolari. Adică românii nu s-ar fi priceput să vândă la preţuri de nimic o regie de asemenea 
dimensiuni, aveau nevoie pentru aceasta şi de un consultant pe care să-l plătească regeşte?! 
Tot „opera” sa este şi listarea la bursa din Londra la un preţ subevaluat a societăţii Romgaz.  

Tentaculele acestei bănci sunt întâlnite şi în criza care zguduie Grecia de câţiva ani, cu 
consecinţe dramatice pentru economia ţării şi pentru populaţia ei. Tranzacţiile în care a fost 
implicată i-au adus un profit de peste 600 de milioane de euro, iar Greciei o criză a datoriilor 
din care greu se poate anticipa când va ieşi. Mai trebuie amintit că Goldman Sachs a mai 
primit de la greci şi un miliard de euro pentru o operaţiune care într-un sistem juridic corect şi 
imparţial n-ar lăsa indiferente organele de anchetă. În cauză fiind o asemenea putere, capabilă 
să schimbe şi guverne când îi sunt deranjate afacerile, se înţelege că un asemenea sistem 
judiciar n-are cum să existe în lumea de azi. Implicarea acestei bănci în criza din Grecia s-a 
concretizat, printre altele, şi în falsificarea situaţiei finanţelor publice în momentul când ţara a 
trecut la moneda euro [17]. 

Se pune firesc întrebarea cum de mai este preferată această bancă în fel de fel de tranzacţii 
dacă imaginea ei este atât de sinistră şi cazierul atât de încărcat, iar peste tot unde a operat a 
lăsat urme aproape de nevindecat. Răspunsul îl găsim în reţeaua de bancheri şi de şefi de 
instituţii financiare care, după ce şi-au făcut „ucenicia” la Goldman Sachs, i-au devenit „parte-
neri” de afaceri. Câteva exemple cred că pot convinge pe ce anume se bazează acest „miracol” 
marca „Goldman Sachs”. 

Henry Merrit „Hank” Paulson Jr., după ce a deţinut funcţia de preşedinte al Goldman 
Sachs a devenit, în 2006, secretar al Trezoreriei SUA. Una dintre acţiunile sale din timpul 
crizei, la provocarea căreia a contribuit nemijlocit, constă în forţarea guvernului să acorde 
sprijin băncilor [18]. Da fapt, după cum s-a arătat mai sus, singurele câştigate din această criză 
au ieşit băncile, criza fiind de fapt o operaţiune a sistemului bancar de a jefui resursele buge-
tare ale statelor sau alte fonduri cu destinaţie umanitară, cum ar fi cele de asigurări de sănătate, 
de pensii etc. Principalii agenţi ai crizei sunt, deci, băncile, după cum constată şi Noam 
Chomsky [19]. De aceea, din criză ele au ieşi înfloritoare în timp ce populaţia, pe spatele 
căreia au fost „salvate”, se confruntă cu un şomaj de aproape 10% [20]. 

Mario Draghi a deţinut până în 2005 funcţia de vicepreşedinte al Goldman Sachs. Apoi a 
fost guvernator al Băncii Centrale a Italiei şi, în prezent, preşedinte al Băncii Centrale 
Europene. A mai deţinut şi alte funcţii la organisme financiar-bancare internaţionale printre 
care Banca Mondială şi Banca Internaţională a Reglementelor. În mandatul pe care-l deţine 
acum are sarcina, printre altele, să supravegheze programul, pe trei ani, de finanţare a băncilor 
europene cu suma de 489 de miliarde de euro. Programul face parte din aceeaşi politică de 
jefuire de către bănci a fondurilor pe care statele le gestionează pentru programe de interes 
public.  

Lucas Papademos, de asemenea un fost angajat al Goldman Sachs, a deţinut ulterior 
funcţia de Guvernator al Băncii Centrale a Greciei şi prim-ministru al statului elen între anii 
2011 şi 2012. Una dintre „operele” sale care au condus la criza elenă constă în afacerea cu 
produse derivate, afacere pe care a gestionat-o ca guvernator al băncii centrale. Această 
afacere a permis statului grec să ascundă adevărata mărime a datoriilor publice. 

Petros Christodoulou înainte de a deveni şef al Agenţiei de Administrare a Datoriei 
Publice a Greciei a deţinut şi el mai multe funcţii la Goldman Sachs, unde şi-a făcut şi 
„ucenicia” de finanţist. Se poate constata că în tranzacţiile pe care Goldman Sachs le-a operat 
în Grecia i-a avut ca parteneri tocmai pe foştii ei angajaţi.  

Romano Prodi a deţinut o lungă perioadă de timp funcţia de consultant la Goldman 
Sachs. Şi-a întrerupt-o „oficial” doar în timpul cât a fost premier al Italiei (1996-1998) şi apoi 
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preşedinte al Comisiei Europene (1999-2004). De numele lui se leagă şi afacerea de priva-
tizare a Italtel şi fuziunea cu Siemens, afacere care a zguduit Italia în anii ’90. La conducerea 
Italtel se afla tocmai Romano Prodi, ocupându-se nemijlocit de această afacere. Pentru ca 
afacerea să reuşească s-au plătit circa 400 de milioane de mărci, după cum au stabilit organele 
de anchetă, iar 10 milioane de mărci au intrat într-un cont Goldman Sachs. Alte tranzacţii 
girate de Romano Prodi şi intermediate de Goldman Sachs au constat în vânzări, sub preţul 
pieţei, ale unor proprietăţi de stat.  

Mario Moti şi-a făcut şi el ucenicia la Goldman Sachs, mai întâi comisar pentru pieţele 
interne, după care a preluat portofoliul concurenţei, poziţie care îi permitea să anuleze sau să 
aprobe fuziunile şi achiziţiile de care se ocupau funcţionarii acestei bănci. Consilierii fac lobby 
pentru diverse interese ale Goldman Sachs. Şansele de reuşită depind de poziţia pe care o 
ocupă persoanele care trebuie influenţate şi de legăturile pe care acestea le păstrează cu 
Goldman Sachs, unde s-au „instruit”. De exemplu, funcţiile de prim-ministru al Italiei în două 
rânduri, ministru al economiei, comisar european pentru piaţa internă, servicii, vamă şi 
impozite şi apoi pentru concurenţă, pe care le-a deţinut Mario Moti, [21] cred că spun de la 
sine despre eficienţa serviciilor pe care el le-a prestat către Goldman Sachs, în calitate sa de 
consilier principal al acesteia. A se constata că în cazul acestor persoane nu se pune problema 
incompatibilităţii sau conflictului de interese.  

Robert Zoellick a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Goldman Sachs şi apoi pe cea de 
preşedinte al Comitelui de consilieri internaţionali ai băncii. Numirea sa la conducerea Băncii 
Mondiale, funcţie pe care a deţinut-o în mandatul 2007-2012, este, de asemenea, o consecinţă 
a legăturii sale cu Goldman Sachs. 

Jose Manuel Barroso, fostul preşedinte al Comisiei Europene, a devenit şi el angajat al 
Goldman Sachs, apreciindu-se a fi personajul cel mai potrivit pentru a oferi consultanţă în 
problemele generate de Brexitul englez. Goldman Sachs Internaţional din Londra, cea mai 
mare filială a băncii de pe Wall Street, îl are acum preşedinte pe Barroso. Oficial, experienţa 
dobândită la conducerea Comisiei Europene îl recomanda pentru acest post. Dacă avem însă în 
vedere operaţiunile necurate pe care Goldman Sachs le-a practicat în spaţiul european, inclusiv 
cele care au concurat la criza financiară a Greciei, putem deduce, fără teama de a greşi, că 
Barroso a avut cel puţin cunoştinţă de ele şi nu se ştie că ar fi încercat măcar să le împiedice. 
Funcţia ce i s-a oferit în cadrul Goldman Sachs se pare că reprezintă răsplata pentru atitudinea, 
să zicem, tolerantă, pe care a avut-o faţă de această bancă în calitatea sa de preşedinte al 
Comisiei Europene? Dacă este aşa înseamnă că omul îşi primeşte, cu alte cuvinte, plata pentru 
serviciile prestate în beneficiul angajatorului. Mai mult decât atât, experienţa lui Barroso şi 
păienjenişul de relaţii oculte pe care şi l-a creat reprezintă pentru Goldman Sachs un „capital” 
pe care în niciun caz nu-l poate ignora. Acest „capital” se dovedeşte fi util în continuare în 
acelaşi gen de escrocherii bancare prin care veniturile europenilor sunt spoliate şi dirijate către 
conturile acestei bănci, vestită pentru astfel de operaţiuni. În susţinerea acestor deducţii se pot 
aduce ca argumente şi desele întâlniri „neoficiale” pe care Barroso le-a avut, cât timp a deţinut 
funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, cu Lloyd Blankfein, directorul general al Goldman 
Sachs. Presa neaservită vorbeşte despre un contact strâns între cei doi, iar răspunsurile incoerente 
pe care le-au dat la întrebările incomode puse de ziarişti în legătură cu această relaţie sunt, de 
asemenea, de luat în considerare [22]. 

Nominalizările făcute mai sus sunt doar cu titlu de exemplu. Deşi reţeaua Goldman Sachs 
se spune că este una restrânsă, totuşi se poate deduce din modul cum ea funcţionează că nu se 
rezumă doar la aceste persoane. Să mai avem în vedere şi partea nevăzută a reţelei cu care 
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banca operează, alcătuind împreună un complex uriaş care domină planeta şi decide în proble-
mele vitale ale umanităţii.  

În psihologia bancherului, după cum se ştie, nu-şi pot găsi loc mila, afecţiunea şi sensibi-
litatea umană, compasiunea etc. Cât timp puterea lor s-a menţinut în limite rezonabile şi 
controlabile din partea societăţii nu s-au întrevăzut pericole majore din partea lor. Ele au 
început însă să se simtă odată cu extinderea şi concentrarea puterii din partea sistemului 
financiar-bancar, ajungând ca astăzi el să domine la nivel mondial fără ca cineva sau ceva să i 
se poată împotrivi. Nici chiar funcţionarii înşişi nu mai pot face ceva ca să umanizeze 
sistemul. Ei sunt nevoiţi să se adapteze mecanismului său de funcţionare, altfel riscă să fie 
eliminaţi. De fapt, întregul proces de pregătire şi instruire a acestei categorii profesionale este 
astfel conceput încât s-o facă supusă şi captivă, ajungând să acţioneze chiar ca nişte roboţi. 

 
5. Bancherii vor imunitate 
Într-un studiu asupra Bank for International Settlements (BIS), în traducere Banca de 

Reglementări Internaţionale sau Banca Internaţională a Reglementelor, cunoscută şi sub denu-
mirea de Banca Centrală a bancherilor centrali, avându-şi sediul în Basel, Elveţia, publicistul 
american Patrick Wood dezvăluie că această bancă, având puterea de a controla vastul sistem 
bancar global, nu dă socoteală niciunei autorităţi publice şi operează într-un regim de completă 
autonomie şi autosuficienţă [23]. Întregul ei personal beneficiază de o imunitate totală în faţa 
oricărei reglementări, scrutin şi trageri la răspundere. Acesta a fost visul oricărui bancher, care 
a devenit astăzi realitate, făcând posibilă expansiunea globalismului financiar.  

Pe scurt, această imunitate, consfinţită în Carta de constituire, acordată şi garantată de 
Elveţia, în urmă cu 84 de ani, se concretizează în scutirea de taxe pentru orice tranzacţii, inclu-
siv pe salarii, lipsa supravegherii din partea oricărei autorităţi guvernamentale, libertatea de 
emigrare fără restricţii, libertatea faţă de orice jurisdicţie legală, inviolabilitatea tuturor actelor 
şi documentelor, scutire, inclusiv pentru membrii familiei, de orice formalitate privind înregis-
trarea străinilor, dreptul de a folosi coduri în orice fel de comunicaţii. Clădirile băncii şi tere-
nul înconjurător este declarat inviolabil şi niciun agent al autorităţilor publice nu poate 
pătrunde fără consimţământul expres al băncii, pe care-l poate da doar un număr limitat de 
persoane. Sunt inviolabile, de asemenea, oricând şi oriunde documentele băncii, atât cele 
curente, cât şi cele de arhivă. Depozitele încredinţate băncii, toate revendicările împotriva ei şi 
acţiunile pe care le emite sunt imune împotriva confiscării şi a altor măsuri de executare 
obligatorie şi sechestrare. Supravegherea şi puterea poliţienească asupra sediilor băncii sunt de 
competenţa ei exclusivă. Banca dispune şi de servicii de informaţii, aflate exclusiv sub 
controlul ei. 

S-ar părea că nici statele suverane nu sunt chiar atât de autonome precum BIS. Se înţelege 
că, sub acest regim de imunitate şi discreţie, această bancă poate să desfăşoare orice tip de 
operaţiune, inclusiv de genul celor pe care statele suverane le interzic particularilor din cauza 
pericolului lor social, cum ar fi traficul de arme, de droguri, spălarea de bani, provocarea şi 
finanţarea loviturilor de stat, a războaielor etc. După cum se afirmă chiar în studiul citat, prin 
intermediul acestei bănci, înfiinţată în 1930, a fost finanţat chiar şi regimul nazist din 
Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Bancheri din SUA şi alte ţări aflate în 
război cu Germania nu puteau face direct astfel de operaţiuni, de aceea serviciile BIS s-au 
dovedit a fi o soluţie, punând la adăpost finanţatorii de riposta pe care autorităţile statelor 
respective ar fi fost îndreptăţite să le-o dea. 

Ca bancă centrală a tuturor băncilor centrale, BIS exercită asupra acestora o funcţie de 
autoritate. Regulile pe care ea le stabileşte, după cum o indică şi numele, intuim că nu sunt 
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doar recomandări. Dacă ar fi fost aşa, nu s-ar fi ajuns la o concentrare a puterii financiare la 
dimensiuni planetare. Treptat, prin fel de fel de presiuni, constrângeri şi manopere oculte, 
băncile naţionale au fost scoase de sub autoritatea statelor de care aparţin, atribuindu-li-se un 
regim autonom, absolut necesar pentru a fi transformate în instrumente ale BIS. De aceea 
regimul pe care ea şi l-a creat a trebuit să fie implementat şi băncilor naţionale. 

Un asemenea proiect, pentru a avea şanse de reuşită, a fost învestit juridic chiar prin 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Acesta, la art. 130, prevede că „În exercitarea 
competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate 
şi prin Statutul SEBC şi al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale sau 
membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea institu-
ţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui 
alt organism. Instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor 
membre se angajează să respecte acest principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii orga-
nelor de decizie ale Băncii Centrale Europene sau ale băncilor centrale naţionale în îndepli-
nirea misiunii lor.” 

Această dispoziţie a fost introdusă pentru prima dată în dreptul românesc prin Legea 
312/2004 privind Statutul Băncii Centrale a României. Aceasta prevede la art. 3 alin. (1) că „În 
îndeplinirea atribuţiilor, Banca Naţională a României şi membrii organelor sale de conducere nu 
vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau 
autoritate.” Ulterior s-a încercat să se confere acestei prevederi valoare constituţională. 

Astfel, în anul 2014 odată cu alegerile pentru Parlamentul European, stabilite să se 
desfăşoare în data de 25 mai, urma să se ratifice, prin referendum, şi o lege pentru amendarea 
Constituţiei României. Proiectul a fost examinat de Curtea Constituţională, care a constatat că 
mai multe prevederi contraveneau Constituţiei aflate în vigoare, urmând ca Parlamentul să refacă 
aceste texte, faptul însă nefiind de natură să întrerupă calendarul de revizuire a Constituţiei. Ceea 
ce a împiedicat, însă, definitivarea acestui proiect a fost destrămarea coaliţiei aflate la guvernare. 
Ştiindu-se că o astfel de lege nu poate fi adoptată decât cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total 
al senatorilor şi deputaţilor, nimeni n-a mai avut curajul să continue procedura, pentru că în 
starea conflictuală în care principalele forţe politice ajunseseră nu mai exista vreo şansă să se 
mai obţină o asemenea majoritate. Tot răul spre bine, spune românul şi, într-adevăr, în acest caz 
destrămarea coaliţiei a salvat poporul român de o constituţie cu un vădit caracter antinaţional. 
Nu este vorba doar de acest articol, discutabil din multe puncte de vedere.  

În ceea ce priveşte subiectul de care ne ocupăm în această analiză, este de menţionat că la 
art. 137 din Constituţia României, care se referă la sistemul financiar, proiectul a prevăzut 
adăugarea a încă unui articol, art. 1371, cu patru alineate. Conţinutul alin. (2) este următorul: 
„În exercitarea prerogativelor sale, Banca Naţională a României nu poate solicita sau primi 
instrucţiuni de la nicio autoritate sau instituţie a statului”. S-ar crede că, pentru a funcţiona în 
condiţii de eficienţă, ca factor de echilibru şi reglator pe piaţa financiar-bancară, o asemenea 
dispoziţie ar avea ca scop să protejeze Banca Naţională de orice influenţă ce s-ar putea 
exercita asupra ei, afectându-i neutralitatea. Dar Banca Naţională funcţionează în baza legii, 
lege ce conţine reguli ce-i stabilesc competenţele, atribuţiile, procedurile de operare şi raportu-
rile cu autorităţile, instituţiile şi alte entităţi cu care interferează. Toate aceste reguli le putem 
socoti instrucţiuni date de Parlamentul României. De la adoptarea ei şi până în prezent legea a 
fost supusă mai multor amendamente. Să înţelegem că, dacă acest text va deveni literă de 
constituţie la o eventuală revizuire, Parlamentul nu va mai avea competenţa de a legifera 
activitatea băncii naţionale? Sau în formula „autoritate sau instituţie a statului” folosită în text, 
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în optica celor care l-au redactat nu s-ar include şi parlamentul? Puţin probabil, deoarece  
art. 61 alin. (1) din Constituţie, referindu-se la Parlament, îl numeşte „autoritate legiuitoare”.  

S-ar părea că avem de a face cu o confuzie de termeni, ceea ce în drept aşa ceva nu se 
limitează doar la nişte neînţelegeri lingvistice, ci, pentru faptul că regula impune o anumită 
conduită, generând drepturi şi obligaţii, consecinţele unor asemenea „erori” nu sunt deloc de 
neglijat. De aceea, credem că textul nu-i produsul unei exprimări superficiale, n-a fost introdus 
pur şi simplu întâmplător în conţinutul proiectului. Ştiind acum unde este centrul de putere, 
este lesne de intuit că el a fost „comandat” cu scopul de a se întări regimul de independenţă a 
Băncii Naţionale faţă de statul român. S-ar crede că, în aceste condiţii, ea devine o instituţie 
absolut autonomă, dacă nicio instituţie sau autoritate a statului nu-i poate da instrucţiuni, fiind, 
totodată, şi împiedicată să le ceară. Un asemenea statut nici măcar nu poate fi imaginat şi ceea 
ce se constată este faptul că, pe măsură ce „banca naţională” se „eliberează” de sub autoritatea 
statului român, ea se transformă într-un instrument aflat la dispoziţia BIS şi a celorlalte 
organisme financiare internaţionale, funcţionând pe baza instrucţiunilor date de acestea. În 
aceste condiţii nici titulatura de „bancă naţională” nu mai reflectă o realitate. De aceea, credem 
că la un moment dat se va renunţa la ea. Când procesul globalizării financiare, aflat în 
desfăşurare, va atinge nivelul proiectat, nimeni nu va mai fi deranjat că din titulatura băncii va 
dispărea cuvântul „naţional”. 

Regimul de imunitate şi discreţie în care operează BIS a fost preluat, într-o oarecare 
măsură, după cum era de aşteptat, şi de Banca Naţională a României. Astfel, Legea nr. 
312/2004, publicată în M. Of., Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, prevede la art. 25 alin. (3) 
că „Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi personalul 
acesteia, însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere prudenţială, nu răspund civil sau 
penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii 
de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură 
cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere prudenţială”.  

Textul, prin neclaritatea sa, a provocat în spaţiul public diverse polemici, acestea deve-
nind mai incisive în luna mai 2016, când s-a lansat o iniţiativă legislativă pentru abrogarea lui. 
Interesant este faptul că şi reprezentanţii BNR, beneficiari ai acestui regim de imunitate, 
recunosc obscuritatea articolului, dar în esenţă el ar fi corect şi necesar, având în vedere 
condiţiile în care lucrează personalul avut în vedere prin acest regim de protecţie. Neclaritatea 
s-ar justifica, potrivit purtătorului de cuvânt al BNR, prin urgenţa adoptării legii, impusă ca o 
condiţie a aderării României la Uniunea Europeană. E greu de acceptat că tocmai datorită 
manierei precipitate în care a fost adoptat Statutul BNR s-a reuşit crearea unui asemenea 
regim de imunitate pentru o parte din personalul ei, regim pe care ei caută să-l justifice şi să-l 
apere de orice tentativă de amendare.  

Analizând pe scurt conţinutul acestui articol, vom consta o contradicţie evidentă de 
termeni care l-ar face, practic, inutil. Deci, dacă în exercitarea atribuţiilor, persoanele având 
calitatea indicată în text acţionează cu bună-credinţă şi fără neglijenţă ele nu vor răspunde nici 
civil şi nici penal. Dar, potrivit art. 15 alin. (2) din Codul penal, infracţiunea este singurul 
temei al răspunderii penale, iar pentru ca fapta să fie calificată ca infracţiune ea trebuie să fie 
prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a 
săvârşit-o. Prin urmare, în speţa avută în vedere de textul examinat, fapta nu poate fi calificată 
ca infracţiune. Nefiind infracţiune, nici autorul nu răspunde penal. De ce a mai fost nevoie să 
se precizeze că persoanele respective nu răspund penal? De asemenea, potrivit art. 1357  
alin. (1) C. civ., una dintre condiţiile necesare pentru a fi angajată răspunderea civilă este 
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vinovăţia. Dacă persoana acţionează „cu bună-credinţă şi fără neglijenţă” nu se îndeplineşte 
această condiţie şi, prin urmare, ea nu va răspunde civil. Şi în acest caz textul art. 25  
alin. (3) din Legea nr. 312/2004 îşi dovedeşte inutilitatea.  

Polemica pe marginea acestui subiect a fost escaladată şi de Proiectul legii privind înfiin-
ţarea Comitetului Naţional de Supraveghere Macroprudenţială, susţinut de Banca Naţională. 
În ceea ce priveşte analiza noastră, art. 11 alin. (2) din proiectul legii, retrimisă de preşedinte la 
Parlament pentru reexaminare, instituie, practic, un nou tip de imunitate, excedând prevederile 
Constituţiei. Potrivit acestui text, sunt exonerate de răspundere civilă şi penală persoanele care 
au deţinut sau deţin calitatea de membru al Consiliului general, al unei comisii tehnice sau 
care lucrează sau au lucrat în cadrul secretariatului Comitetului pentru îndeplinirea sau omisi-
unea îndeplinirii oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor 
legate de activitatea Comitetului, dacă aceştia au acţionat cu bună-credinţă. Interpretarea dată 
mai sus este valabilă şi pentru acest text, cu precizarea că expresia „sunt exonerate de 
răspundere civilă şi penală” este parcă mai categorică, gândită probabil pentru a inhiba orice 
tentativă de tragere la răspundere a persoanelor indicate în normă. Să fie doar o coincidenţă că 
de acest proiect s-a ocupat, cu insistenţă, viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, aflat atunci 
în cercetări pentru fapte de corupţie şi ulterior arestat? Proiectul n-a devenit încă lege, unul 
dintre motivele invocate de Preşedintele României, care a retrimis-o la Parlament pentru 
reexaminare, fiind şi acest regim de imunitate ce contravine prevederilor Constituţiei. 

  
În loc de concluzii 
În memoriile sale, publicate în 2002, David Rockefeller, născut la 12 iunie 1915, un 

personaj cunoscut ca făcând parte din grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Consiliul 
Relaţiilor Externe, organizaţii care militează pentru o nouă ordine mondială, proiectată ex-
clusiv prin prisma intereselor lor egoiste, afirma următoarele: „De mai bine de un secol, ideo-
logii extremişti de la ambele capete ale spectrului politic s-au folosit de diferite evenimente, 
mediatizate distorsionat, ca să atace familia Rockefeller pentru influenţa excesivă pe care ar 
exercita-o asupra instituţiilor americane, politice şi economice. Unii cred că facem parte 
dintr-o cabală secretă, care acţionează împotriva intereselor Statelor Unite, caracterizându-ne, 
pe mine şi familia mea, drept internaţionalişti, care conspiră, cu alţi capitalişti ai lumii pentru a 
construi o structură politică şi economică mai integrată mondial, o singură lume, dacă vreţi. Ei 
bine, dacă acestea sunt acuzaţii care mi se aduc, pledez vinovat şi sunt mândru să fiu numit 
astfel”. 
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Rezumat 
De multă vreme, dacă nu chiar dintotdeauna, împotriva românilor se duce un război axiologic, 

alternând cu năvălirile şi atacurile popoarelor vecine parazitare. Tulburările din anii ’90 i-au creat 
acestui tip de agresiune o bază „operativă” extrem de avantajoasă, realizând succese la care nu s-au 
gândit nici cei mai diabolici planificatori. În urma acestei agresiuni, pierderile pe care le-a înregistrat 
România, ca ţară, şi românii, ca popor, sunt practic incomensurabile. Sunt cuantificate, cu evidente şi 
justificate aproximări, doar pierderile economice suferite şi, mai ales, simţite de români, nu însă şi cele 
culturale, spirituale, demografice, istorice, etno-patrimoniale etc. 

Prin astfel de acţiuni, nu mai puţin agresive decât cele clasice, sunt atacate valori fundamentale 
ale neamului românesc, urmărindu-se atât delegitimarea sa istorică, negându-i-se dreptul asupra 
spaţiului de etnogeneză, cât şi subminarea vitalităţii sale fizice şi morale, proces extrem de periculos 
pentru că sunt vizate mai multe generaţii în succesiune, pentru ca într-un final să se ajungă la pierderea 
identităţii şi înstrăinarea de originile etnoculturale. Treptat poporul se transformă într-o populaţie, 
incapabilă să-şi cunoască drepturile şi prea puţin motivată să şi le mai apere. Lipsindu-i liantul 
etnocultural ea nu mai are forţa să-şi apere vatra strămoşească, devenindu-i chiar complice agreso-
rului care a supus-o la un asemenea proces de degradare. 

Vectorul principal de propagare a războiului axiologic se înţelege că este presa. De aceea, ea a 
devenit un pericol major pentru România, începând chiar din decembrie 1989, când se ştie ce rol a 
jucat în producerea acelor tulburări, facilitând instaurarea unui regim-marionetă la conducerea ţării. 
Continuând şi astăzi să dezinformeze opinia publică, să inducă o stare halucinogenă, de defetism, de 
lehamite în rândul populaţiei, să promoveze comportamente decadente în societate, să forţeze însuşirea, 
mai ales de către tineri, a unor manifestări străine de tradiţiile şi spiritul românesc, manifestări care le 
alterează psihicul şi-i predispun la fapte abominabile, ea contribuie nemijlocit la slăbirea rezistenţei 
naţionale, facilitând, astfel, consolidarea în România a unui regim de ocupaţie financiară, economică, 
culturală, informaţională etc.  

De aceea războiul axiologic este mult mai periculos decât unul clasic şi acest fapt se poate 
constata chiar în starea de astăzi a naţiunii române, supusă, de peste 26 de ani, unei astfel de agresiuni. 
Comparativ, dacă poporul român s-ar fi confruntat cu un război clasic, pierderile, inclusiv în vieţi 
omeneşti, ar fi fost mult mai mici, iar o astfel de confruntare, cu tot dramatismul ei, i-ar fi întărit 
vigoarea şi unitatea naţională. Să ne amintim doar de anul 1918 când poporul român, deşi slăbit de 
tragediile pe care le-a îndurat în timpul primei conflagraţii mondiale, a avut totuşi forţa să se adune în 
vatra strămoşească şi să înfăptuiască, pentru prima dată în istorie, unitatea politică a tuturor 
românilor. Acest măreţ obiectiv a fost posibil, în primul rând, datorită faptului că ideea unităţii 
naţionale era adânc înrădăcinată în sufletul românilor. Cu această idee nu s-au împăcat niciodată cei 
care au dorit să ne menţină dezbinaţi pentru a ne putea stăpâni şi exploata după bunul lor plac. Un 
asemenea obiectiv n-a fost abandonat şi, din câte se constată, noi şi noi metode se folosesc pentru a ne 
slăbi unitatea naţională. 

Din scenariul acestui război axiologic face parte şi generalizarea, începând din 1990, a lexemului 
„rom”, înlocuindu-l pe cel de „ţigan”, obiectiv realizat cu complicitatea autorităţilor statului român, a 
posturilor de radio şi televiziune care au adoptat, ca tactică de accedere în spaţiul public, servilismul 
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faţă de noile autorităţi şi chiar faţă de reprezentanţi ai unor puteri străine, precum şi a acelui public 
ignorant şi nepăsător faţă de ceea ce se întâmplă cu neamul din care face parte. Fără să existe vreo 
bază ştiinţifică, acest cuvânt a ajuns în spaţiul public, precum şi în cel cotidian, provocând o confuzie 
inevitabilă cu denumirea etniei majoritare, respectiv cea de „român”. Pe lângă dezonorarea etnicilor 
români, în mod deosebit a celor care călătoresc în străinătate, care sunt supuşi la tot felul de insulte şi 
ofense, generate de această confuzie, este de constatat că diversiunea ţinteşte dincolo de aceste aspecte, 
desigur grave şi acestea. Este vorba de contestarea originii latine a poporului român, a întâietăţii şi 
continuităţii sale în spaţiul geografic carpato-danubiano-pontic. 

 
Cuvinte-cheie: lexem; etnic; român; rom; ţigan; nomad; minoritate etnică; majoritate etnică; 

diversiune; origine; popor; naţiune; geneză. 
 
 
Introducere 
Odată cu avalanşa de „binefaceri” care au invadat România după evenimentele tulburi din 

decembrie 1989, românii s-au trezit şi cu lexemul „rom”. Îl ştiau şi până atunci, cu înţelesul de 
băutură alcoolică, numai că dintr-odată a mai dobândit o semnificaţie, şi anume cea de individ 
aparţinând unei etnii conlocuitoare, numită, din vechime şi până în acel moment, ţigani. Socie-
tatea românească fiind cuprinsă atunci de febra revoluţiei şi de perspectiva unor prefaceri care 
să aducă bunăstare şi fericire în casele românilor n-a mai fost atentă la o serie de scenarii prin 
care forţe străine îşi creau o bază de susţinere pentru planurile lor de ocupare şi aservire a ţării 
intereselor lor neocoloniale. 

Ca şi în cazul altor lucruri „ciudate” care s-au întâmplat atunci, cum ar fi smulgerea 
stemei de pe drapelul României, calificarea industriei ca „un morman de fiare vechi”, pentru 
ca românii, care o construiseră, să se ruşineze şi să n-o mai apere, denigrarea a tot ce se 
construise în fostul regim pentru a se justifica crima săvârşită în ziua de Crăciun, prin asasi-
narea conducerii bicefale a statului şi multe altele, dintr-o dată ţiganilor a început să li se spună 
„romi”, o noutate care, în vâltoarea evenimentelor de atunci, n-a atras atenţia nimănui şi nici 
n-a provocat vreo curiozitate în lumea ştiinţifică.  

De abia mult mai târziu, când uzajul acestui cuvânt s-a generalizat, iar etnia astfel rebo-
tezată a început să se „afirme” în Occident prin comportamente străine de lumea civilizată, 
printr-o delincvenţă caracteristică modului de viaţă subuman, precum şi ca factor deosebit de 
nociv pentru comunităţile vestice, românii au fost puşi în faţa unor realităţi înjositoare, pentru 
că ţiganii, purtând acum numele de „romi”, au fost percepuţi de occidentali ca fiind români. 
Când efectele deosebit de grave ale acestei confuzii s-au resimţit şi în plan intern au început să 
se caute şi explicaţii în legătură cu modalitatea în care a fost oficializat acest lexem şi să se 
stabilească dacă din punct de vedere ştiinţific ar exista vreun temei lingvistic. 

Mai trebuie avut în vedere faptul că nu românii au fost cei dintâi care au invadat Occi-
dentul. Ei îşi vedeau de treabă în fabrici, uzine, pe şantiere, pe ogoare, încercând să-şi proiec-
teze, în noile condiţii, un viitor mai sigur şi mai bun în ţara lor. La chemarea Occidentului, 
propagată cu mult înainte de 1990, nu românii au fost cei care au răspuns primii. Lucru pe 
deplin explicabil având în vedere că românii, tradiţional, sunt un popor sedentar, ei cu greu îşi 
părăsesc vatra strămoşească. Descătuşarea din decembrie 1989, cu posibilitatea de a călători în 
afara graniţelor, le-a priit în primul rând ţiganilor, pentru care, după cum se ştie, migraţia face 
parte din modul lor de viaţă. 
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1. De unde vin ţiganii şi de ce sunt numiţi aşa 
Cercetarea istorică s-a ocupat şi de acest neam şi cu toate că mai sunt încă neclarităţi în 

legătură cu originea şi peripeţiile sale până în ziua de azi, în analiza de faţă nu vom apela decât 
la date concludente, asupra cărora nu există incertitudini din punct de vedere ştiinţific. 

În primul rând, ţiganii sunt un popor migrator şi acest mod de viaţă şi l-au păstrat până în 
ziua de azi. În Europa au ajuns în mai multe valuri, în perioada cuprinsă între secolele al 
IX-lea şi al XIV-lea, migrând din India, prin Asia Mică. Zona geografică din care provin, 
respectiv cea „de dincolo de Gange”, în limba hindusă pronunţându-se „ti-Gange”, le-au dat, 
se pare, şi numele [1]. Diversele variante lingvistice cu care i-au numit populaţiile băştinaşe 
sau pe care chiar ei şi le-au adoptat nu pun cu nimic sub semnul îndoielii denumirea originară, 
respectiv cea de ţigan. Astfel, astăzi, în germană li se spune zigeuner, în engleză gypsy [2], în 
franceză gitan, în spaniolă gitano, în italiană zingaro, în maghiară cigany etc.  

Prezenţa lor în Imperiul Bizantin este atestată încă din 1088, fiind vorba de un hagiograf 
georgian, un prim document care face referire la ei. La începutul secolului al XV-lea ţiganii 
pătrund în aproape toată Europa Centrală, ajungând chiar până la Roma [3]. Deci originari din 
India, după cum atestă datele de cercetare istorică, ţiganii nu au nicio legătură etnică cu 
românii sau cu vreun alt popor din Europa. Dată fiind condiţia lor de popor migrator, alte 
aspecte privind modul lor de viaţă total diferit de al europenilor, precum şi refuzul de a se 
civiliza, nici n-a fost posibilă convieţuirea cu populaţiile băştinaşe, fapt ce ar fi înlesnit 
însuşirea de elemente etnoculturale care să le permită adoptarea de alte denumiri decât cea 
originară.  

Pe teritoriul României ţiganii au ajuns după constituirea principatelor autonome, Moldova, 
Muntenia şi Transilvania. Ei au avut condiţia de robi, fiind aduşi de tătari. De aceea, potrivit 
marelui istoric Nicolae Iorga, li se mai spunea şi „tătăraşi”. Au fost dezrobiţi după câteva secole, 
respectiv în 1786 în Transilvania, în 1855 în Moldova şi în 1856 în Muntenia [4]. 

 
2. Taina „rebotezării” ţiganilor în romi 
După cum s-a afirmat mai sus şi după cum se spune în popor, o nenorocire nu vine 

singură. La dezastrul ce s-a abătut asupra ţării începând din acel tulburător decembrie al anului 
1989 şi pe care românii aveau să-l simtă, din păcate, mult mai târziu, s-a adăugat şi „rebote-
zarea” ţiganilor cu un nou nume, respectiv cel de „rom”. Dacă atunci faptul a trecut oarecum 
neobservat, mai târziu însă, când românii au simţit efectele acestui măr otrăvit, au apărut şi 
întrebările în legătură cu acest mister. O retrospectivă asupra împrejurărilor şi acţiunilor care 
au făcut posibilă introducerea şi generalizarea acestui lexem ca denumire pentru etnia 
ţigănească ne arată că este vorba de o diversiune ce atentează la identitatea etnoculturală a 
românilor, la dreptul lor de a fi stăpâni în vatra strămoşească, unde s-au format ca popor, 
ducându-şi viaţa fără întrerupere până în ziua de azi. Este vorba de un plan strategic mai 
amplu ce urmăreşte dispariţia românilor ca popor. De aceea, numai în conexiune cu celelalte 
acţiuni, ce fac parte din acelaşi plan strategic, ar putea fi înţeleasă mai bine diversiunea cu 
rebotezarea ţiganilor. 

Imediat după evenimentele din decembrie 1989, dacă nu chiar şi mai înainte, în România 
şi-a făcut prezenţa un personaj celebru din lumea finanţelor mondiale, celebru atât prin bogăţia 
imensă ce o deţine, cât şi ca maestru în operaţiuni speculative de anvergură. Şi ca să se 
înţeleagă ceea ce înseamnă anvergura în astfel de afaceri, personajul de care vorbim câştiga, la 
un moment dat, şi 4 mil. de dolari pe minut. Este vorba de George Soros, evreu de origine 
maghiară, ce-şi are reşedinţa în SUA.  



42 Devianţă şi criminalitate 

Acest om superbogat şi-a propus, aşa, ca o „aventură”, să „democratizeze” societatea 
românească şi să „consilieze” clasa politică în proiectele de reformă pentru edificarea statului 
de drept şi trecerea la economia de piaţă, cu alte cuvinte să deschidă României calea spre 
progres şi prosperitate. Starea de astăzi a naţiunii române şi a ţării, în general ne pune în faţa 
unei dileme: proiect eşuat sau reuşit. Eşuat, dacă personajul a acţionat cu bună-credinţă, şi 
reuşit, dacă toate acţiunile şi intervenţiile sale au fost gândite din perspectiva unui interes 
mercantil. Un om de factura lui nu poate gândi şi acţiona decât prin prisma unei astfel de 
motivaţii. Faptul că ulterior prezenţa lui a fost sesizată în multe afaceri păguboase pentru 
România, inclusiv în legătură cu exploatarea auriferă de la Roşia Montană, ne confirmă cea de 
a doua ipoteză. Mai este de amintit că acest personaj a iniţiat şi finanţat şi în alte acţiuni 
duşmănoase împotriva românilor, cum ar fi reinstalarea aşa-zisei statui a libertăţii din muni-
cipiul Arad, reprezentând, de fapt, 13 generali unguri care în 1848 au ucis peste 40 000 de 
români din satele ardelene.  

Din reţeaua „Soros”, alcătuită din indivizi cu vădite manifestări şi concepţii antiro-
mâneşti, au provenit mulţi oameni politici, unii dintre ei ajungând chiar în funcţii importante şi 
care le-au permis să ia decizii contrare interesului naţional. Românii continuă însă să fie 
nedumiriţi şi nu înţeleg că tot acest dezastru care s-a abătut asupra lor nu-i rezultatul unui 
hazard, el fiind practic programat de cei de teapa lui Soros şi executat de conducerea „demo-
cratică” a ţării, poporul devenind un complice inconştient la tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 
26 de ani cu România.  

La începutul anului 1990 George Soros înfiinţează în România o primă structură a 
aşa-zisei societăţi civile, înscrisă cu denumirea de „Fundaţia Soros”. Pentru a nu trezi bănuieli, 
ulterior îşi schimbă numele în „Fundaţia Pentru o Societate Deschisă”. Este vorba de un prim 
ONG, care pe parcurs avea să se multiplice la scară naţională. Fără a contesta rolul pe care 
aceste organizaţii îl au într-o societate democrată ca factor de presiune asupra guvernului, 
precizăm totuşi că astfel de structuri pot să şi camufleze operaţiuni ostile îndreptate împotriva 
statului. John Perkins ne spune că ONG-urile sunt antemergătorii corporaţiilor [5]. Prin 
scopurile lor caritabile pătrund cu uşurinţă în zonele vizate de corporaţii şi le pregătesc terenul 
pentru a-şi întinde tentacule în vederea exploatării samavolnice a resursele existente. Aceste 
exploatări, pentru că urmăresc doar maximizarea profitului, lasă în urmă dezastre ecologice şi 
multă sărăcie şi acest imens rău îl fac cu sprijinul ONG-urilor având scopuri „caritabile”. Cu 
această prezentare cred că va fi mai uşor să înţelegem ce rol a jucat George Soros în rebote-
zarea etniei ţigăneşti cu lexemul „rom” şi ce anume l-a animat în această aventură.  

Prin intermediul fundaţiei deja create, Soros a adus în atenţia opiniei publice, în 
momentele tulburi de la începutul anului 1990, şi problema ţiganilor, prezentată ca o etnie 
discriminată în fostul regim şi îndreptăţită să fie despăgubită de statul român. În contextul 
acestei agitaţii revendicative, lideri din rândul ţiganilor, unii dintre ei nedezvăluindu-şi 
originea etnică, au început să utilizeze cuvântul „rom” în loc de ţigan şi chiar să pretindă 
autorităţilor să-l oficializeze. Apoi, Consiliul Europei, unde influenţa aceluiaşi personaj 
(Soros) a fost mai mult decât evidentă, a început să utilizeze cuvântul „rom” în loc de ţigan în 
rezoluţiile şi recomandările emise în legătură cu această etnie. Astfel, fiind folosit şi impus cu 
insistenţă de către ONG-urile finanţate de Soros, precum şi în spaţiul public, presa 
dovedindu-se şi în cazul acestei diversiuni un instrument deosebit de eficient, noul nume de 
botez al ţiganilor s-a generalizat în limbajul cotidian, utilizarea lui fiind răspândită şi în 
străinătate, mai ales în Occident, unde ţiganii, după cum s-a mai arătat, au ajuns înaintea 
românilor. 
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Primul document oficial prin care Consiliul Europei a dispus înlocuirea cuvântului 
„ţigan” cu cel de „rom” s-a adoptat în 1993. La timpul respectiv România era angajată în 
tratative în vederea aderării la Consiliul Europei, lucru care avea să se întâmple chiar în acel 
an [6]. Nu ştiu dacă în alte condiţii Guvernul României ar fi îndrăznit vreun gest de opoziţie, 
având în vedere că unii miniştri îşi manifestaseră chiar susţinerea faţă de ONG-urile ce militau 
pentru acest „ciudat” proiect. Cert este însă faptul că obiectivul aderării a fost speculat la cel 
mai înalt nivel al Consiliului Europei pentru a se impune României o atitudine de acceptare, 
chiar oficială, a noului nume dat ţiganilor. Astfel, când i s-a spus Preşedintelui Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, spaniolul Miguel Angel Martinez, membru al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, că pentru noi este o situaţie neplăcută şi că prin această 
modificare se va înţelege că România este de fapt ţara ţiganilor, personajul în cauză a replicat: 
„Care este problema? Abordarea dumneavoastră este intolerantă, xenofobă şi împotriva 
normelor europene”.  

Replica cred că dovedeşte mai mult decât orice că toată agitaţia în jurul acestei probleme 
n-a pornit dintr-o dorinţă a ţiganilor de a-şi schimba numele. Se conturează, din ce în ce mai 
clar, existenţa unui plan ce şi-a fixat ca obiectiv să provoace, într-o primă fază, o confuzie 
între români şi ţigani şi, apoi, România să fie percepută ca fiind ţara romilor, şi nu a românilor. 
În acest sens, acelaşi personaj avea să de ofere un alt argument ce nu poate fi trecut cu 
vederea. Când Italia a început să se confrunte cu infracţiuni din ce în ce mai grave săvârşite de 
ţigani, iar cazul Mailat ajunsese pe buzele tuturor, Miguel Angel Martinez a declarat în presă 
că este îngrozit de cea ce fac românii în Italia. Atrăgându-i-se atenţia că este vorba de romi, şi 
nu de români, respectivul a comentat: „romi, români, tot una este…”. 

Tactica aceasta de a eticheta ca fiind xenofob şi intolerant orice punct de vedere prin care 
românii îşi apără valorile şi identitatea a fost preluată şi de ONG-urile ce se erijează în 
apărătoare ale aşa-ziselor drepturi ce le pretind fel de fel de minorităţi. Mai grav este faptul că 
au reuşit să penetreze şi instituţiile statului şi să-şi creeze chiar o bază legislativă, precum şi 
organe executive care taxează orice atitudine, gest sau afirmaţie prin care românii reacţionează 
împotriva impertinenţei cu care îi tratează fel de fel de minorităţi.  

Când efectele diversiunii de înlocuire a cuvântului „ţigan” cu cel de „rom” au început să 
se producă şi românii au devenit ţinta umilinţelor şi înjosirilor, inclusiv cei aflaţi în delegaţii 
oficiale, în 1995, Teodor Meleşcanu, în calitate de ministru al afacerilor externe, a emis 
Memorandumul H03/169 din 31 ianuarie 1995 prin care a propus utilizarea consecventă a 
termenului de „ţigan” în locul celui de „rom” pentru a se evita, mai ales în cercurile interna-
ţionale, confuziile care au început deja să se producă. În cuprinsul documentului se arata că 
numeroase ştiri şi relatări din presa internaţională îi prezenta pe ţigani în ipostaze negative, iar 
din faptul că aceştia se numeau romi, imaginea se reflecta asupra românilor. Din considerente 
politice, având în vedere că ţiganii reprezintă un important segment electoral sau poate din 
teama de a nu deranja Consiliul Europei care emisese recomandările respective, ori poate din 
alte motive necunoscute, documentului emis de ministrul Meleşcanu nu i s-a dat curs. El a fost 
ignorat şi de către următorul ministru de externe, respectiv Andrei Pleşu. 

În 1997 Consiliul Europei emite Rezoluţia 44/1997 privind contribuţia romilor la 
construcţia unei Europe tolerante. Această Rezoluţie stabileşte în articolele 14 şi 15 să se utili-
zeze termenul „rom/i” din „necesitatea” alinierii la o practică generală a Consiliului Europei şi 
OSCE. Cere, totodată, pentru a simplifica lectura şi înţelesul documentelor, ca sub apelativul 
„rom/i” să se reunească ansamblul de grupuri cum sunt romii, ţiganii, sintii, mânuşii, gitanii. 
După cum lesne se constată, nu numai ţiganii originari din România sunt numiţi romi, ci şi cei 
din celelalte state europene. Ceea ce se credea la un moment dat a fi doar un scenariu sinistru, 
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generat de o presă dornică să impresioneze publicul cititor, iată că ni se dezvăluie chiar prin 
documente emise de instituţii de rang european, respectiv faptul că România este proiectată să 
devină ţara ţiganilor şi, până la momentul când acest lucru se va oficializa, opinia publică 
trebuie obişnuită cu acest nume „rom” care, pentru occidentali, nu înseamnă altceva decât tot 
român. 

În anul 2000, un alt ministru de externe, Petre Roman, a emis Memorandumul nr. D2/1094 
din 29 februarie 2000, prin care a impus folosirea termenului „rrom” în documentele 
Ministerului Afacerilor Externe. Fiind asumat de prim-ministrul României, în persoana lui 
Mugur Isărescu, şi dat fiind conţinutul său, Memorandumul emis de Teodor Meleşcanu a fost 
practic anulat. Din acest moment lexemul „rom” a dobândit suport juridic, ceea ce a înlesnit 
generalizarea sa şi, totodată, contracararea reflexelor de a se mai utiliza, cel puţin în docu-
mente, cuvântul ţigan. Petre Roman, aşa cum rezultă din conţinutul Memorandumului, 
răspunde „presiunii exercitate de majoritatea asociaţiilor romilor din România pentru anularea 
Memorandumului Ministerului Afacerilor Externe nr. H(3) 169/1995 din 31 ianuarie 1995 
pentru utilizarea în documentele oficiale a termenului ţigan în detrimentul celui de rom”, 
susţinând, totodată, că punctul său de vedere ar fi şi „rezultatul consultărilor dintre Ministerul 
Afacerilor Externe şi o serie de specialişti în domeniu, precum şi instituţii naţionale”. Având 
în vedere că Academia Română a susţinut şi argumentat ştiinţific etnonimul „ţigan”, ne 
întrebăm ce specialişti şi instituţii naţionale i-au acordat consultanţă dlui Petre Roman în 
această diversiune vădit antiromânească? 

El mai invocă în memoriul său şi „dreptul la autodefinire al populaţiilor”. Chiar respec-
tând acest drept, ne putem întreba în ce modalitate această populaţie, la ţigani ne referim, şi-a 
exprimat voinţa în legătură cu noul său nume? S-a organizat vreun referendum, cum ar fi fost 
normal, respectând regulile democraţiei? Dacă aşa ceva nu s-a întâmplat, înseamnă că a mai 
aduce în discuţie un asemenea motiv este un act de ipocrizie, care în niciun caz nu poate 
camufla adevăratul scop urmărit de autorii acestei diversiuni, Petre Roman fiind, desigur, unul 
dintre ei. Şi chiar dacă ţiganii ar fi hotărât să-şi schimbe numele, hotărârea lor nu crea nicio 
obligaţie pentru Guvernul României. Din contra, guvernul fiind obligat să apere valorile 
naţionale, iar conceptele de „român” şi „românitate” fac parte din patrimoniul naţional, ar fi 
trebuit să respingă o asemenea insolenţă, nu să aibă chiar el iniţiativa să confere bază juridică 
diversiunii prin care aceste valori sunt întinate.  

Organizaţiile, reprezentând etnia ţiganilor, au avut interes, pentru a-şi justifica existenţa şi 
fondurile alocate, să facă permanent agitaţie şi presiuni asupra Guvernului României, invo-
când fel de fel de probleme cu care ţiganii s-ar confrunta şi instigându-i, totodată, pe aceştia la 
o văicăreală continuă pe considerentul că ar fi discriminaţi de etnia majoritară. Deşi se ştia că 
aceste revendicări nu reflectau o realitate, totuşi aproape toate guvernările au trebuit să cedeze 
în faţa acestor presiuni şi să devină complice în operaţiunea antiromânească de rebotezare a 
ţiganilor cu vocabula „rom”. Pe o astfel de poziţie s-a aflat şi Guvernul Tăriceanu în 2008, 
refuzând să dea curs solicitărilor repetate de a se reveni în documentele diplomatice la cu-
vântul „ţigan”. A motivat că gestul „ar sugera intenţia unei discriminări pe criteriul aparte-
nenţei etnice” [7]. A invocat, totodată, în susţinerea acestei poziţii atât memorandumul lui 
Petre Roman din 2000, cât şi Rezoluţia 44/1997, despre care s-a făcut vorbire mai sus. 

 
3. Motive invocate 
Promotorii acestei diversiuni, urmărind ca termenul „rom” să fie însuşit, în primul rând, 

de ţigani şi, apoi, opinia publică să se familiarizeze cu el, pentru ca să pătrundă în mentalul 
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colectiv, au inventat o diversitate de aşa-zise argumente, nu numai lipsite de o bază ştiinţifică 
dar, unele dintre ele, chiar şi jenant de ridicole. 

S-a pretins, de exemplu, că vocabula „rom” ar însemna în limba acestei etnii „om”. 
Nefiindu-i însă caracteristice acestui mijloc de comunicare elementele specifice unei limbi 
moderne, rezumându-se doar la nişte rudimente argotice, o asemenea justificare nici nu poate 
fi adusă în discuţie. Chiar aşa de-ar fi, ţiganii nu folosesc vocabula „rom” când se referă la om, 
ci cea „dom”. Şi atunci cum de „dom” s-a transformat în „rom”? Simplu: vocabula „dom” n-ar 
fi produs confuzia urmărită de diversionişti. Şi acest fapt întăreşte ideea că nu starea precară a 
acestei etnii a făcut să i se schimbe numele şi că ceea ce se urmăreşte nu este binele ei, ci 
alterarea elementelor identitare ale etniei majoritare, adică a românilor.  

S-a mai invocat ca motiv al acestei scandaloase schimbări şi faptul că lexemul ţigan ar 
avea sens peiorativ. Într-un articol, pretins de specialitate, s-a afirmat că termenul ţigan „este 
profund peiorativ folosit de alteritate/nerromi pentru a insulta rromii” [8]. 

În primul rând cuvântul „ţigan” nu are nimic peiorativ în sine, el este obiectiv, neutru. 
Poate însă să i se confere caracter peiorativ dacă este folosit într-o expresie cu scopul de a 
insulta pe cineva. Aşa, orice cuvânt care desemnează o etnie poate dobândi caracter peiorativ, 
pentru că la toate etniile se întâlnesc aspecte de caracter sau comportament contrare standar-
delor de moralitate şi civilizaţie.  

Apoi, dacă se susţine că termenul ţigan este peiorativ, cine anume sau ce factori i-au 
conferit acest caracter? Nu cumva modul de viaţă şi comportamentul agresiv al acestei etnii, 
neschimbat de secole, ar fi cauza? Nu refuzul ţiganilor de a se civiliza, de a se integra în socie-
tate, nu obiceiurile lor primitive au condus, în timp, la o percepţie peiorativă a numelui ce-l 
poartă? 

Dar cuvântul ţigan, după gândirea unor aşa-zişi specialişti, are sens peiorativ numai atunci 
când e folosit de alteritate/nerromi, nu şi în cazul în care-l pronunţă chiar cei ce aparţin acestei 
etnii. Deci, dacă ţiganii se numesc între ei ţigani, faptul, potrivit acestei concepţii, nu consti-
tuie o insultă. Nu ştiu cum ar trebui să interpretăm o asemenea gândire: halucinaţie, prostie, 
rea-voinţă, rătăciri în domeniul ştiinţei, conformism sau diversiune? 

Sunt personalităţi din rândul acestei etnii, artişti mai ales, îndrăgite de publicul larg şi care 
nu se jenează să se considere ţigani. Cred că ei ştiu mai bine decât activiştii acestei diversiuni 
care le este etnonimul, că el, în esenţă, nu are nimic peiorativ şi de aceea îl folosesc chiar cu 
mândrie. Marele violonist Ion Voicu şi îndrăgitul muzician Jony Răducanu, din păcate ambii 
plecaţi dintre noi, s-au considerat ţigani şi acest fapt nu le-a lezat cu nimic personalitatea şi 
nici audienţa şi simpatia din partea publicului. 

 
4. Halucinantele derivaţii ale lexemului „rom” 
Cuvântul ţigan, adânc înrădăcinat în limba română, a devenit în decursul timpului 

rădăcina multor alte cuvinte care au îmbogăţit patrimoniul lexical al limbii române, 
dovedindu-şi, astfel, vechimea şi perenitatea. Fac parte din această familie, de exemplu, 
cuvintele: ţigan, ţigancă, ţigăncuşă, ţigănie, ţigăneală, ţigăneşte, ţigănesc, a se ţigăni etc. Mai 
sunt de menţionat şi proverbele, devenite uzuale în limba română, născute din viaţa, tradiţiile 
şi cultura acestei etnii, fiind de menţionat, cu titlu de exemplu: a se muta ca ţiganul cu cortul, a 
se îneca ca ţiganul la mal, e învăţat ca ţiganul cu scânteia, tot ţiganul îşi laudă ciocanul etc.  

Dat fiind faptul că, în prezent, cuvântul „ţigan” este înlocuit cu cel de „rom” toate deri-
vatele, precum cele menţionate mai sus, ar trebui adaptate. Folosirea lor în continuare ar 
constitui, potrivit legii [9], contravenţii, dacă nu chiar şi infracţiuni. Stă la îndemâna oricui să 
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constate că orice încercare de adaptare la vocabula „rom” a cuvintelor şi expresiilor lingvistice 
derivate din etnonimul ţigan conduce la rezultate foarte apropiate, dacă nu chiar identice, cu 
familia de cuvinte derivate din rădăcina cuvântului „român”. Numai dacă avem în vedere doar 
un singur exemplu, respectiv faptul că „ţigănie” ar deveni „romanie”, ne putem da seama de 
batjocura programată la care sunt supuse importante valori de patrimoniu naţional. 

Apoi, dacă se insistă în continuare pe caracterul peiorativ al cuvântului „ţigan”, ne putem 
aştepta ca opere valoroase din patrimoniul cultural românesc să fie interzise. Avem în vedere, 
de exemplu „Ţiganiada” de Ion Budai Deleanu sau „Cântece ţigăneşti” de Miron Radu 
Paraschivescu. Pentru publicul neavizat, în momentul de faţă pare, desigur, un lucru nefiresc, 
aşa cum multe alte astfel de ciudăţenii n-au fost credibile de la primele lor manifestări, pentru 
ca pe parcurs, folosindu-se metode persuasive, lumea să le accepte şi să se obişnuiască cu ele, 
fără ca nocivitatea lor să mai atragă atenţia sau să provoace nedumeriri.  

Atragem însă atenţia că s-au făcut paşi importanţi în această direcţie, sesizându-se că în 
anumite medii, inclusiv instituţionale, se simte deja o anumită stare de reţinere şi precauţie în 
privinţa unor gesturi sau afirmaţii susceptibile de a fi interpretate ca discriminare.  

Pentru a nu se crede că fabulăm, supunem atenţiei şi îndrăzneala uneia dintre ONG-urile 
ce se ocupă de „romi” (Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”), la care s-au raliat încă 
vreo 15, de a cere ultimativ Academiei Române să modifice textele din Dicţionarul explicativ 
al limbii române care se referă la cuvântul „ţigan”. „Vă solicităm să luaţi măsuri pentru a 
rectifica imediat - se arată în respectiva somaţie - definiţia cuvântului ţigan după cum urmează: 
să consemnaţi caracterul peiorativ al cuvântului ţigan atunci când acesta din urmă este folosit 
pentru a denumi o persoană care aparţine minorităţii rome şi să specificaţi că folosirea acestui 
cuvânt nu este recomandată deoarece este considerat ofensator (discriminează împotriva 
minorităţii rome), să consemnaţi caracterul peiorativ sau depreciativ pentru epitetul de la 
punctul 3 din definiţia cuvântului ţigan, care în prezent apare: «Epitet dat unei persoane cu 
apucături rele», să definiţi minoritatea naţională în dreptul cuvântului rom, care va de-
veni astfel termenul de referinţă (termenul principal) în locul cuvântului ţigan”. În final se 
precizează pe un ton ameninţător că „păstrarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte definirea 
cuvântului ţigan perpetuează promovarea unor atitudini cu caracter profund discriminator şi 
degradant de către cea mai înaltă instituţie de cultură a statului cu rol formator. De aceea 
înţelegem să urmăm căile legale în faţa instanţelor competente, în cazul în care situaţia nu va 
fi remediată într-un termen rezonabil” [10]. Stilul agresiv cu care acţionează aceste ONG-uri 
ne arată, dacă mai era cazul, şi ce forţe sunt în spatele lor, de unde rezultă şi starea de pericol 
în care se află poporul român. După cum s-a mai arătat, aceste forţe se bizuie şi pe compli-
citatea multor persoane din structurile de autoritate ale statului român.  

Inclusiv răspunsul pe care-l dă Academia la respectiva „somaţie” arată nivelul extrem de 
precar al spiritului de autoritate existent în instituţiile statului. Astfel, deşi somaţia reprezintă, 
atât prin conţinut, cât şi prin modul cum este formulată respectiva cerere, un atentat la 
demnitatea, competenţa şi profesionalismul Academiei Române, a Institutului de Lingvistică 
şi a tuturor specialiştilor care au lucrat la Dicţionarul explicativ al limbii române, totuşi se 
formulează un răspuns prin care, ignorându-se această gravă ofensă, precum şi faptul că 
dicţionarul este o operă ştiinţifică de autoritate, se promite să se ţină seama ca „pe lângă 
exactitatea ştiinţifică a definiţiilor de dicţionar” să se asigure ca ele să fie „şi cât mai corecte 
din punct de vedere politic”. Deci politicul a redevenit parametru şi criteriu în cercetarea 
ştiinţifică. 
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5. Efectele confuziei dintre lexemul român şi rom 
În plan intern nu s-a realizat mult-dorita suprapunere fonetică dintre cuvintele român şi 

rom, pentru că nici ţiganii şi cu atât mai mult românii n-au dorit aceasta. Diferenţele lor de 
cultură şi comportament s-au dovedit un obstacol de netrecut în faţa acestei confuzii. La 
aceasta a concurat şi imprimarea, chiar de la început, în mentalul colectiv a diferenţei dintre 
cele două cuvinte, precum şi suspiciunea pe care românii au simţit-o în legătură cu această 
stranie schimbare. Apoi nu lipsit de importanţă este şi faptul că în modul de viaţă al ţiganilor 
nu s-a produs nicio schimbare notabilă, aşa că numele de rom a devenit şi el peiorativ, ca şi cel 
de ţigan. Mai mult decât atât, comportarea unora dintre ei a devenit extrem de supărătoare şi 
deranjantă pentru români şi membrii celorlalte minorităţi naţionale. În schimb, diversiunea a 
produs grave efecte în Occident, atât datorită diferenţelor de limbaj, cât şi ca rezultat al unei 
propagande denigratoare la adresa românilor, întreţinută de anumite cercuri oculte din Vest, 
precum şi a unei istoriografii false cu privire la originile poporului român şi, în paralel, a 
ţiganilor. Consecinţele imediate constau în insulte, ofense şi tratamente umilitoare la care sunt 
supuşi românii ce călătoresc în ţările Europei de Vest. Este dificil de realizat un bilanţ al 
acestor umilinţe, însă câteva exemple cred că sunt edificatoare pentru a ne da seama de răul 
intenţionat produs şi de primejdia ce planează asupra românilor ca popor. 

Astfel, cu puţin timp înainte ca Petre Roman să oficializeze, în calitate de ministru de 
externe, prin Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, utilizarea vocabulei „rom” în 
documentele diplomatice, doi generali din Ministerul de Interne, deşi erau într-o delegaţie 
oficială, n-au primit permisiunea de a intra într-o ţară occidentală. Având pe paşapoarte 
indicativul „rom” s-a crezut că sunt ţigani şi au fost reţinuţi în carantină. Deşi lucrurile s-au 
clarificat ulterior, incidentul cred că nu este unul minor şi de trecut cu vederea.  

Din acelaşi motiv, în 2001, o altă delegaţie oficială a fost împiedicată să intre într-un stat 
membru UE. Această situaţie l-a determinat pe ministrul secretar de stat în Ministerul Culturii 
şi Cultelor, Ion Antonescu, să solicite prim-ministrului schimbarea prescurtării din paşapoarte 
din ROM în ROU. Pentru a nu se califica demersul ca o discriminare, s-a invocat criteriul 
apartenenţei la spaţiul francofon. Confuzia n-a putut fi însă definitiv înlăturată pentru că există 
domenii în care, deocamdată, nu s-au putut opera aceste schimbări. Este vorba, de exemplu, de 
nomenclatorul diplomaţiilor străine şi de baza de date mondială pentru competiţii sportive 
unde continuă să se menţină, pentru ţara noastră, prescurtarea ROM. 

Această cumplită diversiune la care au concurat şi indivizi ce au deţinut funcţii de auto-
ritate în statul român a adus grave prejudicii de imagine României, ca ţară, şi românilor, ca 
popor.  

S-a arătat mai sus cât de agresivă a putut fi atitudinea fostului preşedinte al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, Miguel Angel Martinez, când, atrăgându-i-se atenţia că îi 
confundă pe români cu romii, a răspuns: „romi, români, tot una este…”. Nu este singurul 
oficial occidental care, în mod intenţionat, pune pe seama românilor faptele reprobabile şi 
comportamentul primitiv şi poluant al ţiganilor aflaţi în diferite aşezări vest-europene. 

Ministrul de interne francez din 2011, Claude Gueant, a afirmat într-o conferinţă de presă 
că s-ar confrunta cu o „recrudescenţă foarte importantă a delincvenţei comise de români”. Ştia, 
desigur, că nu-i vorba de etnici români, ci de romi, însă, aşa cum avea să explice, a fost 
precaut să nu producă vreo discriminare. „Nu am pronunţat niciodată cuvântul rom – a spus el. 
Vorbesc despre români pentru că există un număr de subiecte care trebuie explicate” [11]. Să 
înţelegem că political correctness a devenit în Europa un fel de dictat, suprimând chiar şi 
libertatea de exprimare? Să fie el chiar atât de puternic şi de înspăimântător încât nici măcar 
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un ministru de interne, nu al unei ţări oarecare, ci al Franţei, să nu îndrăznească să spună 
adevărul de teama de a nu fi acuzat de discriminare? Însă, în timp ce îi este frică să-i „discri-
mineze” pe romi, n-are nicio reţinere să-i defăimeze pe români. Cred că şi această atitudine 
poate să constituie un motiv serios de îngrijorare cu privire la soarta României, întărindu-ne 
convingerea că implementarea cuvântului „rom” cu susţinere de la cele mai înalte forumuri 
europene nu-i o simplă diversiune, nu-i un moft trecător al cuiva.  

Înţelegem şi mai bine acum de ce în 2006 prin Legea nr. 278, printre alte modificări la 
Codul penal, a fost abrogat şi art. 2361 care încrimina infracţiunea de defăimare a ţării şi 
naţiunii. Potrivit textului incriminator, sub sancţiunea cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, erau 
interzise manifestările publice săvârşite cu intenţia de a defăima ţara sau naţiunea. În expu-
nerea de motive s-a invocat, printre altele, şi lipsa unei practici judiciare în materie. Şi aceasta 
nu că nu s-ar fi săvârşit astfel de fapte, ci datorită unui anumit dezinteres şi chiar frică mani-
festată de organele judiciare în instrumentarea unor astfel de cazuri şi pedepsirea vinovaţilor.  

Antipatia occidentalilor faţă de romi este pe deplin justificată, având în vedere că le 
tulbură tihna şi mediul civilizat şi curat în care s-au învăţat să trăiască. Nu putem însă accepta 
ca această antipatie să se transfere asupra românilor, afectând, totodată, şi imaginea României. 
De aceea, confundarea romilor cu românii a stârnit numeroase reacţii de protest din partea 
diasporei româneşti. În Germania, de exemplu, după cum semnalează Asociaţia pentru 
Integrarea Românilor în Uniunea Europeană (SOCINRO) se înrădăcinează tot mai mult ideea 
că „toţi ţiganii sunt români şi toţi românii sunt …ţigani” [12]. Această confuzie periclitează 
şansele românilor de a-şi găsi un loc de muncă sau de a beneficia de anumite drepturi din partea 
statului german, cum ar fi ajutoarele de subzistenţă. Se dă ca exemplu cazul unei femei rome 
care, deşi primea 430 de euro pe lună ca ajutor, a continuat să agaseze autorităţile locale cu alte 
solicitări. A trebuit să intervină cu un punct de vedere Curtea de Justiţie a Uniunii Europene care 
a stabilit că „doamna din România nu are dreptul la prestaţiile cerute fiindcă are doar 3 ani de 
şcoală, nu ştie limba germană şi nu a intenţionat niciodată să muncească pe teritoriul german”. 
Deci este vorba de „doamna din România”, şi nu de o femeie de etnie romă [13]. 

Alte două organizaţii, Iniţiativa Solidaritate pentru România şi Asociaţia Românilor din 
Suedia, şi-au exprimat indignarea pentru neplăcerile ce le au de îndurat românii în străinătate 
tocmai din cauza faptului că sunt confundaţi cu romii, care, prin comportamentul lor inadap-
tabil, provoacă repulsia opiniei publice. Cerşetoria, de exemplu, a devenit un fenomen amplu 
tratat în presa locală prin reportaje, anchete, documentare, editoriale etc. Protagoniştii acestui 
fenomen nu sunt prezentaţi ca fiind de etnie romă, ci români, sau originari din România. De 
aceea persoanele care vin din România întâmpină reticenţa autorităţilor şi antipatia localni-
cilor, confruntându-se cu mari dificultăţi în a-şi găsim un loc de muncă [14]. 

Mulţi români din străinătate, nemaisuportând umilinţa la care sunt supuşi din cauza 
confuziei cu ţiganii, intenţionează să renunţe la cetăţenia română. Este şi cazul doamnei 
Manuela M. Toia din Marea Britanie, care, considerându-se româncă nativă din stră-stră-
bunici, nu poate să accepte ca România să devină ţara ţiganilor, aşa cum se urmăreşte. Pentru 
aceasta ea acuză guvernanţii de complicitate la un proiect al UE prin care s-ar urmări 
colonizarea tuturor ţiganilor din Europa pe teritoriul României. În aceste condiţii, „a lupta 
pentru identitatea naţională - spune dumneaei - nu este un act de discriminare, ci o virtute, un 
act de curaj şi de dreptate pentru valorile actuale şi un semn de respect pentru strămoşii noştri 
care s-au sacrificat ca România să existe” [15]. 

În ceea ce priveşte faptul că România ar deveni sau ar fi ţara ţiganilor sau romilor, 
coincidenţă sau nu, în vara acestui an, la Olimpiada de la Rio din Brazilia, după cum se ştie, 
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echipa de scrimă a României a obţinut medalia de aur. Pe site-urile oficiale ale Olimpiadei, 
Federaţia Română de Scrimă a postat anunţul, scriind România cu dublu „rr”, adică Rromânia, 
ceea ce ar însemna ţara rromilor sau ţiganilor [16]. Să fie aceasta o greşeală sau o încercare de 
obişnuire a opiniei publice internaţionale cu acest proiect?  

 
6. Integrarea romilor sau dezintegrarea românilor 
De mai bine de 26 de ani o diversitate de organizaţii interne şi internaţionale s-au angajat, 

desigur de formă, aşa cum avea să se constate, într-un amplu „proiect” de integrare a ţiganilor. 
Făcând presiuni asupra factorilor guvernamentali au obţinut şi substanţiale fonduri. Primul 
deceniu al secolului actual a şi fost declarat „Deceniul de incluziune a romilor”. Söröş a 
declarat public alocarea, în cadrul acestui program, a unui fond de 70 mil. de dolari. În anul 
2001, prin Hotărârea Guvernului nr. 430 a fost elaborată Strategia de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor, iar în 2004 a luat fiinţă Fondul pentru Educaţia Rromilor, cu un buget de 42 de mil. 
de dolari. Fonduri substanţiale s-au obţinut prin Programul Phare în parteneriat cu Guvernul 
României.  

Rezultatul este la îndemâna oricui să-l constate: s-au pricopsit pe bani publici indivizi 
care, fără să aibă vreo legitimitate, s-au erijat în reprezentanţi ai acestei etnii şi care nu se 
jenează acum să-şi etaleze opulenţa şi desfrâul, s-a ridicat la cote îngrijorătoare dispreţul şi 
obrăznicia faţă de români, s-au creat, din rândul ţiganilor, clanuri şi reţele de crimă organizată 
transfrontalieră, extrem de periculoase, atât pentru ordinea internă, cât şi pentru spaţiul 
european.  

La polul opus, majoritatea ţiganilor continuă să trăiască în sărăcie, mizerie şi înapoiere 
culturală, ajungând să devină o adevărată bombă socială, de care practic nu se interesează 
nimeni, nici organizaţiile care formal îi reprezintă şi nici factorii de răspundere ai ţării. Imensa 
lor majoritate trăiesc, în continuare, din ajutoare, cerşetorie şi furturi. De muncă n-au nici 
românii, fiind nevoiţi să ia drumul străinătăţii, nu mai ales ţiganii care, şi dacă ar fi de lucru, 
cu greu s-ar putea integra.  

Acesta este rezultatul procesului de integrare a ţiganilor, al finanţărilor care s-au făcut în 
acest scop şi al diversiunii pentru rebotezarea lor cu vocabula „rom”. Din nou ne putem 
întreba dacă este vorba de un proiect eşuat sau, sub paravanul unor aşa-zise scopuri umanitare, 
s-a urmărit să fie destructurată etnia majoritară, să fie compromis patrimoniul etnocultural al 
românilor şi alte valori de civilizaţie ce le sunt proprii. Având în vedere efectele acestor 
acţiuni se pare că cel de-al doilea obiectiv este mai credibil. 

Toate ONG-urile finanţate de George Soros au prevăzute în planurile lor măsuri de 
integrare a „romilor”. În afară de presiunile ce le-au făcut şi le fac în continuare pentru 
implementarea acestui nume, nu se constată nimic altceva din partea lor pe linia unei integrări 
în lumea civilizată a acestei etnii. De fapt, ar trebui să ne întrebăm dacă ţiganii ar vrea să fie 
integraţi şi dacă în tot acest timp n-ar fi trebuit să fie consultaţi în legătură cu aşa-zisele 
programe care îi privesc nemijlocit. Ţiganii, ca oricare altă etnie, trebuie să se bucure de 
dreptul de a-şi prezerva propria identitate. A le impune forţat un alt mod de viaţă şi o altă 
cultură, în afară celor pe care ei le conservă de secole, nu cred că este o soluţie viabilă şi nici 
democratică.  

Cine ar trebui să justifice aceste uriaşe fonduri alocate, după cum s-a văzut, nu pentru 
incluziunea ţiganilor, ci pentru destructurarea românilor? Românii, cu toate neplăcerile 
suferite de pe urma acestei diversiuni, au totuşi un motiv de satisfacţie. Lumea civilizată a 
Occidentului nu s-a lăsat dusă în eroare şi influenţa ei se simte şi în masa largă a cetăţenilor. 
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Credem că la temperarea exceselor jignitoare la adresa românilor, provocate de compor-
tamentul necivilizat al etnicilor ţigani, a contribuit şi invazia islamică. Pericolul acesteia a 
devenit mult mai mare faţă de tulburările pe care le provoacă ţiganii în aşezările occidentale şi 
de aceea nici presa nu se mai ocupă de ei. Revenind la fonduri, credem că cel puţin în privinţa 
celor guvernamentale, trebuie să se facă dovada concretă a modului cum au fost cheltuite. Nu ne 
sunt indiferente nici cele având alte provenienţe, dacă scopul urmărit a fost unul antiromânesc.  

 
Concluzii 
Este de precizat, ca o concluzie, că dacă s-a urmărit, exclusiv, un obiectiv antiromânesc, 

apoi, după cum se constată, proiectul este ratat. Ţiganii nu s-au obişnuit cu vocabula „rom”, 
iar în limbajul public, inclusiv în presă, se revine treptat la denumirea de ţigan. Dacă am lua în 
serios justificarea că lexemul „ţigan” este unul peiorativ şi de aceea el a trebuit să fie înlocuit, 
după cum arătau promotorii acestei diversiuni, apoi trebuie să se observe că, în „logica” 
acestei concepţii, vocabula „rom” a devenit şi mai peiorativă. Prin urmare şi ea ar trebui 
schimbată, dar cu ce anume? Se gândeşte oare Soros să boteze ţiganii cu vreun alt nume? 
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Rezumat: 
După cum se ştie, dreptul reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor şi 

colectivităţilor în cadrul vieţii sociale, în anumite cazuri, chiar prin forţa de constrângere a statului. În 
societatea contemporană, care tinde tot mai mult spre uniformizare şi globalizare, dreptul, în general, 
şi dreptul afacerilor, în special, tinde să armonizeze interesul individual cu cel general. Societatea 
contemporană şi, implicit, mediul de afaceri, trăieşte prin coexistenţa şi cooperarea membrilor săi. 
Indivizii, elementele constitutive ale societăţii, care includ şi oamenii de afaceri, trebuie să se 
conformeze normelor de coexistenţă şi cooperare necesare, pentru păstrarea echilibrului acesteia. 
Vremurile pe care le trăim sunt ele însele prinse într-o avalanşă de schimbări. Pentru a ţine pasul cu 
acestea, avem nevoie de toată inteligenţa de care dispunem. Se spune, adesea, că dreptul şi morala sunt 
cheile viitorului. Într-adevăr, ele sunt cheile viitorului, dar o cheie poate fi rotită în două direcţii. 
Rotiţi-o într-un sens şi veţi bloca viitoarele resurse, pornind de la cele din prezent, rotiţi-o în celălalt 
sens şi veţi debloca resursele, iar oamenii se vor regăsi pe ei înşişi. Pentru a ne realiza adevăratul 
potenţial creativ - organizaţiile noastre, şcolile şi comunităţile noastre, inclusiv mediul de afaceri - 
trebuie să ne gândim altfel pe noi înşine, şi să acţionăm diferit unii faţă de alţii. Trebuie să învăţăm să 
fim creativi, dar să nu uităm să respectăm legea şi morala. 

 
Cuvinte-cheie: dreptul afacerilor; etica; morala; justiţia; dreptatea; educaţia; strategia 

oceanului albastru. 
 
 
Argumentum  
În preocupările mele permanente de a căuta răspunsuri la anumite probleme majore de 

cercetare, dintre temele abordate până în prezent cea referitoare la rolul moralei în dreptul 
contemporan al afacerilor a devenit prioritară şi de mare interes. Cum lucrez practic la acest 
subiect? Aproape niciodată în acelaşi timp cu alte materiale diferite. De o bună perioadă de 
timp mă ocup doar de acest subiect. Celelalte sunt în umbră. În funcţie de interesul pe termen 
mediu şi scurt, îmi anunţ participările la conferinţe – conferinţele sunt primul loc în care mi-aş 
dori să fie discutate ideile, precum şi lucrările pentru anumite publicaţii, ocazionale sau 
periodice. Pe termen lung îmi planific şi structurez cărţile sau cursurile, şi de aceea pot afirma 
că o carte este construită după o serie lungă de prelegeri, dezbateri şi conferinţe, iar acea carte 
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va fi produsul final al unei munci de peste 5 ani şi de cercetare a multor zile şi nopţi de 
documentare.  

Revenind la rolul moralei în dreptul contemporan al afacerilor, acesta poate fi privit 
precum un mod de viaţă, ca o manieră de a derula afacerile în spiritul eticii, mai clar, a fi 
manierat, educat, cult şi prevenitor cu cei din jurul tău. Dar vă rog să nu confundaţi bunele 
maniere cu manierismul, cuvânt folosit adesea şi neînţeles celor mai mulţi. Acea Biblie a 
inculţilor, numită DEX, zice despre manierism că este „1. Comportare manifestată prin lipsă 
de naturaleţe, artificialitate; afectare. 2. Formalism în realizarea unei opere artistice sau 
literare, rezultat mai ales din folosirea mecanică şi repetată a anumitor procedee”, indicând 
provenienţa cuvântului pe filieră franceză, de la „maniérisme”. Într-o lume care a învăţat că 
doar originalitatea e bună, cuvântul nu poate avea decât o conotaţie negativă. Spui despre 
cineva că este manierist, spui că e un imitator de stil, plictisitor, lipsit de autenticitate1. 

Folosit pentru prima dată la jumătatea secolului al XVII-lea în Franţa în teoria picturii, 
cuvântul „manierist” voia să desemneze exact acest stadiu al artei plastice, epuizată de creati-
vitate şi de prospeţime, repetitivă şi clişeistă. Şi noi am rămas, cu înţelesul cuvântului, acolo. 
Totuşi, teoria picturii s-a dezvoltat de atunci şi au ajuns să fie catalogaţi drept manierişti artişti 
de mare forţă. Este meritul teoreticienilor secolului al XIX-lea, care s-a dus spre originile 
italiene ale cuvântului şi i-au reîmprospătat sensul, dându-i, de fapt, nobleţea unei polisemii, 
căci în artă, astăzi, maniersim nu mai înseamnă doar lipsă de originalitate şi stil, luat de la alţii 
fără conţinut, ci şi un anume fel de exprimare artistică, oarecum sinonim graţiei. „Manierism” 
apare în Italia relativ târziu, în secolul al XVIII-lea, dar manieră apare cu mult mai devreme, 
încă la finele secolului al XIV-lea în tratatul lui Cennini, şi pregnant la Vasari, în secolul al 
XVI-lea, care îmbogăţeşte sensul cuvântului vorbind despre „bella maniera”. Nu trebuie, prin 
urmare, să fim uimiţi dacă găsim prin enciclopedii de artă sau prin prezentări muzeale 
alăturarea calităţilor „mare/important pictor” şi „manierist”. Aşadar, mai poate zice cineva că 
manierismul e o etichetă dezonorantă, o pecete a mediocrităţii? 

Dar nu vreau să mă depărtez prea mult de morală şi dreptate şi rolul acestora în dreptul 
afacerilor contemporan, căci această introducere precizatoare despre manierism are rol de 
introducere pentru recomandarea pe care o fac acum: dreptul afacerilor, nu numai cel de 
astăzi, chiar dintotdeauna, nu poate fi conceput în afara eticii şi a dreptăţii, întrucât dreptul, 
în limbajul filosofic, este conceput în sens de justeţe, echitate, este o manieră de viaţă. 

 
1. Despre rolul actual al moralei în dreptul afacerilor într-o lume globalizată 
Juridic vorbind, dreptul reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor şi 

colectivităţilor în cadrul vieţii sociale, în anumite cazuri, chiar prin forţa de constrângere a 
statului. În societatea contemporană care tinde tot mai mult spre uniformizare şi globalizare, 
dreptul în general şi dreptul afacerilor în special, tinde să armonizeze interesul individual cu 
cel general. Societatea contemporană şi, implicit, lumea afacerilor trăieşte prin coexistenţa şi 
cooperarea membrilor săi. Indivizii, elementele constitutive ale societăţii care includ şi 
oamenii de afaceri, trebuie să se conformeze normelor de coexistenţă şi cooperare necesare 
pentru păstrarea echilibrului acesteia. Din această perspectivă, norma juridică poate fi definită 
ca o „modalitate de coordonare a acţiunilor umane şi de impunere a intereselor generale ale 

                                                 
1 S. Voinescu, Pontormo, marele manierist, material preluat la data de 19 decembrie 2014, de pe site-ul 

http://www.evz.ro/pontormo-marele-manierist.html. 
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colectivităţii asupra fiecăruia dintre participanţi”2 în scopul de a realiza obiectivele de anver-
gură socială. Normele reprezintă, în consecinţă, modul de a dirija activitatea membrilor socie-
tăţii spre obiective cu caracter de valori colective. Ele sunt reguli care stabilesc modul cum 
trebuie să se comporte membrii societăţii în anumite condiţii determinate, pentru ca acţiunea 
lor să fie eficientă şi să fie apreciată pozitiv3. 

Pe parcursul evoluţiei societăţii pot apărea conflicte între valori, încălcări ale normelor 
sau momente de punere la îndoială a legitimităţii acestora, care, în anumite condiţii, ameninţă 
însăşi ordinea socială stabilită4. Domeniul de referinţă al normei juridice include situaţiile 
semnificative pentru grupul social din cadrul căreia a fost emisă, în cazul nostru, dreptul aface-
rilor. Acest caracter este surprins în afirmaţia: „a formula norme înseamnă a utiliza în manieră 
selectivă în experienţa viitoare rezultatele experienţei trecute”5. Norma juridică este un 
criteriu de apreciere a conduitei oamenilor, un etalon cu ajutorul căruia se apreciază conduita 
cetăţenilor, în anumite situaţii, ca licită sau ilicită. Acest criteriu nu are un caracter abstract, ci 
constituie o unitate de măsură stabilită în conformitate cu concepţiile despre justiţie, ordine şi 
disciplină, din societatea dată. 

Dreptul, ca totalitate a normelor juridice, constă în aplicarea unei măsuri egale pentru toţi. 
Egalitatea de tratament însă nu presupune egalitatea în fapt6. Prin natura sa, dreptul nu poate 
exista decât prin aplicarea unei unităţi de măsură egală asupra indivizilor inegali, care însă 
sunt subsumaţi aceluiaşi punct de vedere, considerat sub un singur aspect determinat. În multi-
tudinea de norme sociale, cea mai strânsă legătură există între normele juridice şi cele morale. 
Făcând o comparaţie între normele juridice şi cele morale, putem arăta că amândouă prescriu 
şi permit să se estimeze acţiunile umane, plecând de la mijloacele şi intenţiile agenţilor lor.  

În timp, s-au formulat opinii conform cărora dreptul tratează actele externe, aspectele 
obiective ale conduitei, în timp ce morala vizează intenţiile, aspectele subiective ale actelor 
umane7. Această formulare este criticabilă, deoarece evaluările juridice se propagă cu nece-
sitate în conştiinţă, în interior, în timp ce evaluările morale se extind până la executare, rezul-
tând că întreaga activitate umană reprezintă traducerea unei deliberări într-un fapt. Canalizând 
comportamentul social, morala suferă de dezavantajul de a fi „prea subiectivă, prea fluctuantă 
şi prea lipsită de virtute coercitivă, de precizie şi realism pentru a permite o organizare satisfă-
cătoare a raporturilor sociale şi pentru a realiza securitatea juridică reclamată de viaţa întregii 
societăţi omeneşti”8, de lumea afacerilor, în cazul nostru. 

Relevându-se asemănările dintre normele juridice şi cele morale, în literatura de specia-
litate s-a arătat că ambele se referă la raporturile dintre individ şi colectivitate, au la bază ideea 
de libertate, stabilesc modele comportamentale, implică aprecieri raţionale, sunt violabile. În 
ce priveste afirmaţia că ambele au la bază ideea de libertate, ar trebui poate subliniat că acest 
lucru este valabil în zilele noastre, în perioade mai îndepărtate (în statele sclavagiste, de 
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1994, p. 9 şi urm. 
5 C. Popa, Preliminarii la o teorie generală a normelor, Revista de filozofie nr. 12/1969, p. 1437. 
6 Cu privire la acest aspect, o frumoasă argumentare există în lucrarea lui J.M. Buchanan, Limitele libertăţii. 
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8 S. Popescu, Teoria generală a dreptului, vol. II, Iaşi, 1993, p. 4. 
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exemplu) libertatea individuală nefiind considerată neapărat un atribut al tuturor persoanelor, 
nici de către morală şi nici de către drept. Sunt covârşitor majoritare opiniile care susţin că 
legile sunt eficace în dirijarea societăţii, numai dacă se conformează măcar unui minim de 
standarde morale acceptate de destinatarii normelor juridice, şi în special întreprinzătorii ale 
căror drepturi şi obligaţii nu sunt statornicite numai prin precepte juridice, ci şi etice. 

Eugeniu Speranţia considera, exagerând poate rolul moralei ca factor de configurare a 
dreptului, în sensul că numai aplicabilitatea cu ajutorul forţei de constrângere a statului ar 
trebui să deosebească norma juridică de cea morală, că: „Principala forţă, forţa fundamentală a 
dreptului este valabilitatea sa logică şi obligativitatea sa morală. Tot ce se mai adaugă peste 
aceasta este frica, forţa sau interesul sunt simple expediente cu eficacitate momentană, uneori 
foarte promptă şi energică, însă fără durabilitate. Ele se aseamănă cu efectele medicinale ale 
narcoticelor, sedativelor, paliativelor care lucrează numai asupra simptomelor, dar nu înlătură 
efectiv boala”9. Aceeaşi părere o găsim exprimată de G. Ripert, care afirma că nu există nicio 
frontieră între drept şi morală, şi că dreptul nu ar fi decât morală, în măsura în care devine 
susceptibilă de coerciţiune10.  

Corespondenţa între drept şi morală nu este însă una întotdeauna simplă. Morala este 
diferită în diferite zone geografice, afirmaţia lui Pascal11: „trei grade de latitudine răstoarnă 
toată jurisprudenţa” ilustrând sugestiv acest lucru. Apoi, normele morale într-o societate nu 
sunt neapărat unitare. Nu există valori morale absolute. Kelsen arăta că în etape istorice 
diferite sau chiar în aceeaşi epocă la clase, categorii sociale sau profesionale diferite valorile 
morale pot fi diferite, uneori chiar opuse12. Atât normele morale, cât şi cele juridice exprimă 
aspiraţii valorice. Valorile morale reprezintă scopuri sociale şi atitudini preferenţiale cum sunt 
responsabilitatea, echitatea, demnitatea, dreptatea, libertatea. Ele exprimă prin intermediul 
normelor şi al preceptelor cerinţele fundamentale ale comportamentului uman în scopul creării 
şi menţinerii unor forme de comunitate umană: familie, clasă, naţiune, stat. Valorile morale 
imprimă acţiunii indivizilor o semnificaţie superioară şi datorită acestui fapt ele sunt viabile, 
antrenante, stimulatorii, realizând sinteze între interesul individual şi cel social. 

Problema valorilor în domeniul dreptului afacerilor este prezentă atât în activitatea de 
creare a dreptului, de elaborare a normelor de drept, valorizarea socială urmărind transpu-
nerea, din domeniul economic sau social în domeniul juridic, a acelor aspecte ale relaţiilor 
sociale ce necesită a fi ocrotite cu ajutorul puterii de stat, cât şi în activitatea de realizare a 
dreptului, respectiv alegerea la nivel de individ a conduitei comportamentale, conformă sau 
neconformă cu prevederile normelor de drept. O problemă care poate fi discutată este în ce 
masură se identifică valorile juridice cu valorile morale sau dacă se poate vorbi despre o 
axiologie juridică. S-a observat că adesea fapte pe care morala le interzice legea le permite şi 
că nu tot ce este bun din punct de vedere moral este obligatoriu din punct de vedere legal13. 
Problema apare cu acuitate în state a căror populaţie este formată din grupuri mari etnic 
diferite. Majoritatea sistemelor legislative în această situaţie recunosc o autonomie a valorilor 
culturale, cel puţin prin faptul că le tratează ca fiind private şi nesupuse astfel controlului 
                                                 

9 E. Speranţia, Introducere în filosofia dreptului, Ed. Cartea Românească, Cluj, p. 389. 
10 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, III, L.G.D.J., 1935, p. 35, cit. în I. Craiovan, Tratat 

elementar de teoria generală a dreptului, op. cit., p. 140. 
11 Pascal citat de G. del Vecchio în Lecţii de filosofie juridică, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1993, p. 179. 
12 H. Kelsen, Théorie pure du Droit, Dalloz, Paris, 1962, p. 87. 
13 R.J. Vernengo, Law and Morality an Analysis of their possible relations, în Law, Justice, and the State, 

Edited by M.M. Karlsson, Ó.P. Jónson, E.M. Brynjardóttir, Duncker & Humblot, Berlin, 1993, p. 61. 
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statului. Unele state acordă drepturi specifice culturale unor grupuri etnice sau le acordă o 
autonomie jurisdicţională. În fond însă, nu există o aprofundare a valorilor care sunt implicate 
în aceste situaţii. Din acest motiv, există pericolul ca anumite valori, înţelese ca universale, să 
pericliteze alte valori, de grup, care sunt specifice unei anumite culturi. Atacul poate veni fie 
din exterior, din partea celor care nu apreciază valorile grupului etnic mai puţin numeros, fie 
din interior, din partea membrilor grupului minoritar care nu vor să se supună valorilor 
stabilite de propriul grup. Astfel, situaţii tensionate apar din ce în ce mai des, un exemplu citat 
fiind acela al firmelor multinaţionale, unde este intens dezbatută aplicarea normelor universale 
privind egalitatea de statut a salariaţilor şi suveranitatea politică a statelor asupra comunităţilor 
de afaceri şi, prin aceasta, diminuarea, până la suprimarea unui atribut esenţial al statului, 
suveranitatea.  

Unii autori14 au apreciat că deplina corespondenţă între valorile morale şi cele juridice 
este o stare dezirabilă, dar ideală. În această situaţie se poate vorbi despre o moralitate exte-
rioară dreptului. Există însă situaţii în care din norma juridică nu se poate deduce o motivaţie 
morală, dar norma este concordantă cu valorile în general ocrotite prin celelalte norme juri-
dice. În acest caz, se poate vorbi despre o moralitate interioară dreptului, despre etica dreptului 
afacerilor, într-un cuvânt, avem în vedere etica afacerilor. 

O ultimă situaţie este cea în care persoana careia i se adresează norma nu poate identifica 
nicio corelaţie cu valorile morale şi nicio coerenţă cu valori ocrotite prin alte norme juridice. 
În această situaţie, subiectul va percepe norma juridică sub forma unei simple componente 
obiective a condiţiilor exterioare activităţii sale. Sunt acei participanţi la afacerile globale 
pentru care singurul criteriu al succesului este maximizarea profitului, cu orice preţ, dincolo de 
orice raţiune morală, pe care îi caracterizează un singur lucru - lăcomia fără margini pentru 
bani. Singurul lor reper este mamona, care în limba aramaică semnifica zeul care reprezintă 
obsesia omenirii – avuţia, banul şi se pare că totul ar fi început de la o noţiune, Mamon(a) 
fiind pentru evrei denumirea pentru bogăţie materială, pentru avuţie. Să fi fost deci poporul lui 
Israel, de altfel cunoscut drept cel mai ilustru stăpânitor al banilor lumii, inventatorul acestui 
… să-i spunem, zeu? Adevărul este că în Vechiul Testament Mamon nu este un demon, ci un 
termen ce descrie lăcomia, avariţia, pofta de a câştiga prin orice mijloc. Dar mai este ceva, 
după unele surse, Viţelul de aur ar fi fost botezat Mamon. Ceea ce înseamnă că încă de atunci 
poporul ales l-a trădat pe Dumnezeu pentru Mamona. Mai mult, evreii au transformat „no-
ţiunea” în divinitate, pentru că s-au închinat şi au venerat Viţelul Mamona – spre cunoscuta 
disperare a lui Moise. 

Dar să lăsăm aceste scurte consideraţii de natura istoriei antice şi să revenim către zilele 
noastre, la Mircea Djuvara, care constata că dreptul are la bază conceptele filosofice de justiţie 
şi echitate cu care operează şi morala. Prin afirmaţii precum: „dreptul ca ştiinţă, disciplină care 
domină aplicarea lui de toate zilele”, are la bază o idee, care îl stăpâneşte în întregime, care-i 
furnizează toată viaţa, este aceea de dreptate. Dreptate şi echitate, dacă nu în toată lumea 
afacerilor, cel puţin în dreptul contemporan al afacerilor. 

 
2. Despre echitate şi dreptate în statul de drept din România 
„Fără dreptate, adică fără justiţie şi fără echitate, dreptul afacerilor nu poate să aibă 

înţeles, este numai un mijloc de tortură a oamenilor de afaceri, iar nu un mijloc de convieţuire 
                                                 

14 C. Varga, Reflections on law and on its inner morality, în Rivista internazionale di filosofia del dirito, 
luglio/settembre, IV Serie LXII, 1985, p. 439-451. 
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şi colaborare paşnică între ei”15. Se susţine ideea că un text de lege care se aplică nu are putere 
numai pentru că poate pune în mişcare forţa publică, ci fundamentul lui raţional stă în faptul 
că el răspunde unei necesităţi morale a societăţii respective. O lege imorală ar fi lipsită de 
chiar fundamentul şi explicaţia ei logică. Djuvara considera că în orice ramură de drept 
progresul constă într-o armonizare a dreptului cu morala, în sensul că orice faptă, spre a avea 
un efect juridic, trebuie să apară în lumina unei realităţi morale.  

În contextul acestor corelaţii şi al comunităţii de afaceri, tot mai mondializată, ne-a atras 
atenţia o situaţie în care s-a adus în discuţie legătura stat - drept - dreptate, chiar dacă aparent 
nu are legătură cu lumea afacerilor, dar care scoate în evidenţă rolul actual nefast al statului, 
de devastator regulator al viaţii social-economice al societăţii româneşti care, prin legislaţie 
deficitară, inflaţionistă, uneori cu dedicaţie şi îndemn spre fraudă, o legislaţie infracţională, am 
putea spune, a devenit duşmanul cetăţenilor săi. Iată numai unul dintre argumente, pe celelalte 
nu este dificil să le scoatem în evidenţă, acesta nefiind obiectul demersului nostru de cercetare 
ştiinţifică. 

Să revenim, prin urmare, după anul 1990, când statul, prin noua conducere politică, a 
întreprins o serie de măsuri considerate „de reparaţie” pentru prejudiciile produse de regimul 
comunist. Unele măsuri au încercat o reparaţie materială, fiind emise acte normative, legi de 
restituire a proprietăţilor, aşa cum sunt Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001, ambele cu 
modificările şi completările ulterioare. Alte măsuri au încercat o reparaţie morală. În acest 
sens, în anul 2006 a fost întocmit de către Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii 
comuniste din România un raport, cunoscut sub numele de Raport de condamnare a comunis-
mului. Acest raport a fost un act cu caracter politic, fără efecte juridice, menit să ateste faptul 
că noua ordine politică a statului condamnă acţiunile imorale şi nelegale ale regimului 
comunist.  

Au fost emise şi acte juridice cu un caracter mixt, moral şi juridic. Un asemenea act a fost 
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri. Prin acest act normativ s-a încercat repararea preju-
diciilor materiale şi morale ale persoanelor care au suferit măsuri de restrângere a drepturilor 
şi libertăţilor din motive politice, prin recunoaşterea imoralităţii măsurilor şi acordarea unor 
indemnizaţii raportate la perioada în care a avut loc restrângerea drepturilor, scutiri de impo-
zite, acordarea cu prioritate a unor măsuri de protecţie socială. Actul normativ a fost privit ca o 
măsură de reparaţie morală, nu numai materială, şi pentru că acordarea drepturilor nu se făcea 
pe baza unei cuantificări individuale a prejudiciilor suferite, ci stabilea aceleaşi beneficii 
pentru toţi cei care se aflau sub incidenţa sa, iar indemnizaţiile băneşti erau egale pentru o 
aceeaşi perioadă de timp, indiferent de natura măsurii şi de gravitatea prejudiciilor produse 
pentru fiecare persoană în parte.  

Deşi au fost înaintate mai multe acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 998 din vechiul Cod 
civil, prin care s-a solicitat obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanţelor, la repararea 
integrală a prejudiciului moral suferit, pentru a consacra posibilitatea celor care au suferit din 
motive politice să solicite repararea integrală a prejudiciului moral şi material, la iniţiativa 
Guvernului României, a fost adoptata de Parlament Legea nr. 221/2009. În expunerea moti-
velor care au stat la baza adoptării acestei legi, privind dispoziţiile de reparaţie materială, s-a 
arătat că pot exista situaţii în care măsurile reparatorii prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1999 
să nu fie suficiente în raport cu suferinţa deosebită resimţită de persoanele care au fost victime 
                                                 

15 M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. II, Ed. Librăriei SOCEC&Co. S.A., Bucureşti, 1930, p. 27. 
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ale unor măsuri abuzive ale regimului comunist, fiind necesar a se prevedea explicit compe-
tenţa instanţelor de judecată de a acorda despăgubiri suplimentare. 

Intrarea în vigoare a acestei legi a declanşat o avalanşă de acţiuni, soluţionate de instan-
ţele de judecată prin obligarea Statului Român la plata unor sume de ordinul sutelor de mii de 
lei pentru fiecare reclamant. În cauzele în care s-au pronunţat soluţii de admitere au fost 
acordate despăgubiri cuprinse între 7.000 lei şi 72.000 de euro. Instanţele au acordat însă şi 
despăgubiri în cuantum mult mai ridicat, de până la 500.000 de euro. S-a constatat, în acel 
moment, că instanţele au stabilit valoarea despăgubirilor cuvenite fără a avea o reprezentare 
asupra capacităţii efective a statului de a le plăti. Situaţia a determinat Guvernul să emită 
Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2010 prin care să plafoneze despăgubirile ce ar putea fi acordate 
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 la suma de 10.000 de euro, cu menţi-
unea că dispoziţiile urmau să se aplice şi proceselor aflate în curs de judecată în care nu s-a 
pronunţat o hotarâre definitivă. În nota de fundamentare a acestui act normativ Guvernul a 
motivat situaţia extraordinară ca fiind determinată de riscul imposibilităţii menţinerii echili-
brului bugetar, ca urmare a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive care au ca 
obiect repararea prejudiciului moral suferit prin abuzul regimului comunist.  

Fiind sesizat de numeroase persoane care aveau procese pe rol, Avocatul Poporului a ridi-
cat excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii. Criticile aduse prin această sesizare 
fiind pertinente şi fiind previzibilă admiterea excepţiei, tot Guvernul României a sesizat şi el 
Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009. Prin admiterea ambelor excepţii, Curtea Constituţională 
a subliniat că inechitatea constă în tratamentul inegal aplicat beneficiarilor legii, în funcţie de 
celeritatea soluţionării cererilor cu care instanţele au fost sesizate. Pe de altă parte însă, Curtea 
a apreciat că prin Decretul-lege nr. 118/1999 s-a atins scopul de reparare a daunelor morale 
produse persoanelor persecutate de regimul comunist, nu prin repunerea în situaţia anterioară - 
ceea ce ar fi şi imposibil, ci prin producerea unei satisfacţii de ordin moral, prin însăşi recu-
noaşterea şi condamnarea măsurii contrare drepturilor omului.  

Curtea Constituţională a invocat hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
Emewein şi alţii împotriva Germaniei (2009), Klaus şi Iouri Kiladze contra Georgiei, conform 
cărora dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
nu impun statelor membre nicio obligaţie specifică de a repara nedreptăţile sau daunele cau-
zate de predecesorii lor, aceste state având o largă marjă de apreciere în stabilirea măsurilor 
specifice de implementare a politicilor sociale şi economice, a condiţiilor de acordare a despă-
gubirilor (cauza Ex-Regele Greciei şi alţii contra Greciei, 2000). Repararea unui prejudiciu 
material sau moral este o obligaţie civilă a oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat 
sau public, prevăzută de dispoziţiile Codului civil16. Este vorba de o sancţiune civilă aplicabilă 
celui care, din culpa sa, a produs un prejudiciu - material sau moral - altei persoane. 

Sancţiunea este una echitabilă, dreaptă, în sensul că paguba în patrimoniul celui care este 
vinovat de producerea prejudiciului nu trebuie să fie nici mai mică, nici mai mare decât cea pe 
care a produs-o. Principiul restabilirii echilibrului care a fost perturbat prin producerea unui 
rău este regăsit şi în materia sancţiunilor penale, exprimat încă din perioada antică prin jus 
talionus (dreptul talionului). Principiul se considera17 a se găsi în Codul Hammurapi, unde în 
art. 196 şi 197 era exprimat în formula „ochi pentru ochi, os pentru os”. Acest principiu este 
                                                 

16 În prezent, doctrina şi practica judiciară naţională, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului sunt de acord asupra faptului că este posibilă repararea unui prejudiciu moral prin mijloace materiale. 

17 I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. II, Bucureşti, 1912, p. 13. 
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însă răspândit în mai toate legislaţiile globului, în perioada antică18, în India, China, Imperiul 
roman, în cele zece porunci şi în cele 5 cărţi ale lui Moise.  

În Evul Mediu pedeapsa era prevăzută în legislaţiile franceză şi germană. Şi în dreptul 
feudal românesc exista pedeapsa talionului19. Dreptul talionului stabileşte o egalitate între 
pedeapsă şi infracţiune, este fundamentul stabilirii unei gradaţii a pedepselor în funcţie de 
pericolul social al faptei. El este astfel principalul corectiv al unei răzbunări nelimitate. În 
cazul unei reparaţii civile, valoarea despăgubirii pentru daune materiale sau morale constituie 
un drept patrimonial care se transmite moştenitorilor împreună cu întreg patrimoniul 
defunctului. Dacă prejudiciul nu a fost reparat în timpul vieţii celui prejudiciat, dreptul la 
despăgubiri se transmite, de asemenea, moştenitorilor, cu respectarea termenului de prescripţie 
stabilit de lege, mai ales că obligaţia Statului Român de a repara prejudiciul moral produs 
persoanelor care au suferit persecuţii politice (produse de Statul Român) nu este una morală, 
ci, în contextul amintit anterior, una legală. Nu se poate nega faptul că Statul Român este unul 
şi acelaşi, doar regimul politic aplicat de organele sale de conducere fiind diferit în timp. Nu se 
poate spune că răspunderea unei persoane juridice încetează în cazul în care reprezentantul 
care a luat o decizie prejudiciabilă îşi pierde calitatea de reprezentant. 

Deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului se referă la aplicarea Convenţiei de către 
statele semnatare, Curtea dorind doar să sublinieze că nu pot fi invocate dispoziţiile acestei 
Convenţii pentru prejudicii produse înaintea intrării ei în vigoare. Totodată, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a arătat că dacă dispoziţiile interne sunt adoptate înainte de ratificarea 
Protocolului, însă ele continuă a fi în vigoare după această dată, se poate considera că există 
un cadru juridic ce creează un drept în înţelesul Convenţiei pentru categoria de persoane care 
îndeplinesc anumite condiţii20. Niciun moment CEDO nu afirmă că principiul reparării 
integrale a prejudiciului nu ar fi unul fundamental în drept. Se poate sesiza însă că raţiunea 
celor exprimate de Curte este una economică, în sensul că prin reparaţiile acordate în prezent 
pentru fapte trecute se produc dezechilibre în societate, fie asupra unor persoane determinate 
(proprietarii actuali, cărora statul le-a transmis bunurile confiscate de la cei persecutaţi), fie 
asupra întregii populaţii prin micşorarea substanţială a bugetul statului cu consecinţe negative 
asupra bugetelor alocate pentru serviciile publice de care beneficiază toţi cetaţenii. În acelasi 
sens au fost preluate afirmaţiile CEDO şi de Curtea Constituţională a României, chiar dacă în 
final concluziile s-au concentrat asupra egalităţii drepturilor celor care au suferit persecuţiile 
regimului comunist. Principiul aplicării egale a legii, consacrat expres de art. 16 alin. (1) al 
Constituţiei, ca normă juridică, are un izvor profund moral chiar dacă o lege reparatorie vine 
mai târziu, întârzierea şi faptul că există o categorie de persoane care nu se mai pot bucura de 
prevederile ei nu constituie o justificare morală pentru a-i priva şi pe cei rămaşi de beneficiile 
reparaţiei.  

Modul deficitar de redactare a legii care a lăsat instanţelor posibilitatea de a stabili orice 
sumă pentru acoperirea unui prejudiciu moral, în condiţiile în care nu există niciun fel de 
etaloane de cuantificare precisă, coroborat cu hotărârile judecătoreşti prin care s-au stabilit 
despăgubiri exagerate raportat la realităţile social-economice şi posibilităţile efective ale 
statului de a suporta asemenea despăgubiri au pus Guvernul (prin Ministerul Finanţelor 
Publice) în situaţia de solicita Curţii Constituţionale să stabilească faptul că norma juridică al 

                                                 
18 Pentru opiniile unor filosofi antici privind răzbunarea a se vedea H. Grotius, op. cit., p. 486-487. 
19 Pentru dezvoltări a se vedea R. Bodea, Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă, Ed. Anotimp, Oradea, 

1998, p. 13-14. 
20 Cauza Viasu contra României (2008). 
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cărui iniţiator a fost încalcă legea fundamentală a ţării. Rezultatul produs asupra justiţiabililor 
şi cetăţenilor în general este contrar noţiunii de drept în sens moral.  

Încrederea în norma juridică şi în capacitatea autorităţilor competente de a adopta măsuri 
corecte din punct de vedere moral este serios pusă la îndoială. Sigur, există posibilitatea ca 
unele acte normative să fie în contradicţie cu cele având o forţă juridică superioară şi este rolul 
Curţii Constituţionale sau al instanţelor de judecată, după caz, să înlăture efectele care s-ar 
produce ca urmare a unor asemenea nelegalităţi. Dar când Guvernul, în calitate de iniţiator al 
unui act normativ, solicită Curţii Constituţionale, prin intermediul unui minister care se află în 
subordinea sa, să constate că proiectul promovat în scopul declarat al reparării unor nedreptăţi, 
adoptat şi promulgat sub forma unei legi, este în contradicţie cu normele constituţionale, 
societatea se întreabă unde a rămas dreptatea? Este regretabil că, în timpul celor 45 de zile de 
la publicarea deciziilor Curţii Constituţionale, Parlamentul nu a adoptat nicio modificare a 
Legii nr. 221/2009 de natură să clarifice asupra posibilităţii reparării în continuare a respecti-
velor prejudicii. Situaţia comentată a pus din plin în evidenţă faptul că dreptatea juridică, cea 
pe care statul o poate asigura, nu este o noţiune absolută, ci se încadrează în limite concrete, 
determinate de realitaţile social-economice. Lipsa capacităţii statului, prin toate funcţiile sale, 
de a asigura un echilibru între dreptatea morală şi cea juridică a condus până la urmă la 
înlăturarea posibilităţilor de reparare a unor prejudicii. 

Am oferit numai un exemplu, dintr-o multitudine care a generat neîncredere şi confuzie în 
valorile dreptului şi ale justiţiei, elemente esenţiale ale democraţiei şi ale statului de drept. 
Cum poate fi soluţionată această problematică într-un stat cu o economie de piaţă încă pe 
deplin nefuncţională? Numai prin dreptate şi moralitate, altfel spus, unde morală nu e, nimic 
nu e. 

 
3. Despre drept şi valorile morale. Cu specială privire asupra justiţiei (dreptăţii) în 

dreptul afacerilor contemporan  
Dreptul este un instrument principal de transmitere şi conservare a valorilor de control 

asupra selecţiei şi ierarhizării lor21. Această caracteristică se reflectă chiar în primul articol al 
Constituţiei României care prevede că „România este un stat de drept, democratic şi social, în 
care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul reprezintă valori supreme”.  

Dreptul este un mediator între valoare şi comportament22. Există permanenţe umane prin 
care valorile se moştenesc de la o generaţie la alta. Există valori fundamentale, comune 
întregii omeniri, valori universale, ca viaţa, pacea, idealurile de justiţie, adevărul, libertatea. În 
literatura de specialitate se subliniază faptul că valorile fundamentale justifică puterea impe-
rativă a normelor juridice care sunt derivate din ele, iar principiile dreptului, înainte de a fi 
logice, faţă de orice normă juridică, au o dimensiune axiologică transformată în dispoziţii 
juridice. Se atrage totodată atenţia că valoarea reprezintă o relaţie socială de apreciere. În 
cadrul categoriei valorilor juridice se face distincţia între valorile juridice în sine (ca 
legalitatea, precauţia, conformitatea) şi valorile juridicizate, astfel cum sunt echitatea, inte-
resul, adevărul, demnitatea, onestitatea etc.23  
                                                 

21 Despre relaţia drept‐valoare, a se vedea, în general, I. Ceterchi, S. Popescu, Droit et valeur, în Revue 
roumaine des sciences sociales, série de sciences juridiques, nr. 1/1984, p. 14‐16, 18. 

22 Pentru detalii, a se vedea S. Popescu, Despre drept şi valoare, cu specială privire asupra justiţiei, 
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Bucureşti, 17 
aprilie 2015, Simplificarea - imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului, p. 10-17 

23 A se vedea, pe larg, Gh. Mihai, Values, valorisation, réévaluation, în Romanian review of Law and Social 
Philosophy nr. 6/2007, p. 30, 31, 44 şi 48. 
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Valoare juridică, de dimensiune universală, având un caracter peren, justiţia reprezintă o 
parte integrantă a substratului comun al diferitelor sisteme juridice. În aceeaşi calitate, justiţia 
pătrunde în culturile juridice şi este încorporată în principiile dreptului, importanţa ei neputând 
fi negată fără a nega sau neglija înseşi trăsăturile definitorii ale dreptului. Schimbările juridice 
majore reclamă o viziune înaintată asupra justiţiei, corespunzătoare standardelor culturilor 
juridice avansate, dat fiind că reprezentările, evaluările şi criteriile privind justiţia nu diferă 
numai de la un individ la altul, ci şi de la o cultură juridică la alta. 

În preambulul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene se prevede că 
Uniunea, conştientă de patrimoniul ei spiritual şi moral, are la bază valorile indivizibile şi 
universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, principiul democraţiei şi 
principiul statului de drept, că, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, 
securitate şi justiţie, Uniunea Europeană contribuie la conservarea şi dezvoltarea acestor 
valori, cu respectarea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, a identităţii naţionale a 
statelor membre şi a organizării puterilor publice, la nivel naţional, regional şi local. 

În condiţiile continuării integrării europene în domeniul dreptului, în România sunt 
necesare, desigur, nu numai schimbări legislative şi instituţionale, ci şi preocuparea pentru 
progresul culturii juridice naţionale care cuprinde nu numai legalitatea activităţii statului, ci şi 
poziţia judecătorilor şi atitudinea populaţiei faţă de lege şi justiţie. 

În opinia unui prestigios specialist francez24, forţa dreptului şi respectarea acestuia de 
către destinatari depind, într-o destul de mare măsură, de legăturile suficient de strânse pe care 
le întreţine cu justiţia. Atrage însă atenţia că înrudirea profundă a dreptului cu justiţia este 
însoţită, totuşi, de ezitări, determinate de două elemente ale acestei relaţii. Pe de o parte, 
justiţia poate fi înţeleasă în moduri foarte diferite. Pe de altă parte, poziţia dreptului faţă de 
justiţie poate cunoaşte trei variante: una se caracterizează prin indiferenţă, în sensul că există 
un număr mare de norme juridice care nu sunt apreciate prin raportare la justiţie; o a doua, 
dimpotrivă, se caracterizează printr-o strânsă legătură, caz în care dreptul exprimă şi prelun-
geşte nevoia de justiţie, aducând preceptelor morale completările şi precizările cerute de viaţă 
în societate. Cea de a treia situaţie se caracterizează prin conflictul dintre drept şi justiţie, caz 
în care lupta în avantajul celei din urmă este concurată de necesitatea inerentă dreptului de a 
asigura nu numai justiţia, ci, totodată, ordinea, securitatea juridică şi pacea. Nevoia de secu-
ritate poate îndepărta dreptul de justiţie25. În aceste condiţii este recomandată recurgerea la 
echitate, ca remediu - mai ales când, dreptul scris este prea rigid –, pentru că are capacitatea de 
a atenua îndepărtarea dreptului de justiţie. 

Un regretat autor român26 a făcut următoarea convingătoare subliniere: „Constituirea 
valorilor juridice sau recunoaşterea valorilor din celelalte sfere ale relaţiilor din societate se 
realizează prin indicarea scopurilor juridice. Nicio regulă care interesează dreptul sau care se 
constituie în normă juridică nu este relevantă, decât prin stabilirea corespondenţelor care să 
confirme că o les justa non este lex. Într-o altă apreciere, în societate nu există o singură 
justiţie, ci coexistă (uneori în relaţii de ostilitate, alteori de prietenie), o multitudine de justiţii, 
iar atunci când judecăm şi decidem, se cere a se lua în considerare pretenţiile modelelor rivale 
de justiţie27.  

                                                 
24 F. Terré, Introduction générale au droit, 4e éd., Dalloz, 1998, p. 13‐15. 
25 S. Popescu, op. cit., p. 12. 
26 M.C. Eremia, Justiţia, dreptul şi echitatea, în Analele Universităţii Bucureşti, Drept, 2001, p. 5. 
27 P. Murphy, Postmodern perspectives and justice. Thesis Eleven 30 (c) 1991, Massachusetts, Institute of 

Technology, p. 117, 122. 
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3.1. O cercetare interdisciplinară asupra justiţiei în dreptul afacerilor contemporan. 
Având convingerea utilităţii cercetării interdisciplinare, ne vom referi, exemplificativ, la 
perspectiva filosofiei dreptului şi a sociologiei juridice asupra subiectului pe care îl tratăm. 
Adept al pozitivismului ştiinţific, Léon Duguit pleda pentru sprijinirea numai pe date ale 
experienţei, pe fapte, dar nu mai puţin recunoştea că sentimentul de justiţie coexistă cu senti-
mentul social, de solidaritate, în spiritul omenesc, ceea ce implica un altfel de studiu decât cel 
empiric. Drept urmare, aprecia că filosofia dreptului este cea care trebuie să răspundă la 
întrebările: „Ce este şi în ce constă justiţia?”. „Care sunt condiţiile ei şi sentimentele la care se 
referă ea?”28. Sociologul scandinav al dreptului, Wilhelm Aubert, insista asupra ideii că 
dreptul trebuie să exercite o funcţie morală şi filosofică, asociată, în mod normal, cu înfăp-
tuirea justiţiei.  

Cunoscutul filosof al dreptului, Ota Weinberger, în lucrarea sa privind dreptul şi institu-
ţiile – publicată iniţial în limba germană (1987) şi tradusă ulterior în limba engleză (1991), 
formula întrebările „Ce are să ne ofere teoria justiţiei?”, „Poate investigarea problemelor justi-
ţiei să asigure validitatea definiţiilor date acesteia?”, „Este posibil ca, printr-o analiză ştiinţi-
fică, argumentarea care foloseşte termenii «just» şi «injust», ca instrument de convingere, să 
se transforme într-o argumentare cu adevărat raţională? Răspunsul său conţinea precizarea că 
analiza ştiinţifică a problemei justiţiei are sens numai dacă o concepem nu ca mijloc de 
persuasiune, ci, ca proces raţional, analitic şi critic. Din concluzie rezultă că teoria justiţiei are 
ca îndatorire, în acelaşi timp modestă şi generală, de a „ataca” problema justiţiei, o problemă 
imanentă a existenţei umane29. 

Interesantă este din perspectivă filosofico-juridică şi examinarea corelaţiei între valoarea 
justiţiei şi valoarea egalităţii, în contextul globalizării, ajungându-se la concluzia că înlăturarea 
inegalităţii, a discriminării impune justiţie, iar o analiză contemporană a principiului justiţiei 
trebuie să evidenţieze poziţia lumii de astăzi în raport cu dezideratul justiţiei, să stabilească, 
desigur, cât de aproape sau cât de departe este lumea de astăzi de acest deziderat. Într-o con-
vingătoare lucrare apărută în Italia în anul 2005 se remarca intensificarea interesului pentru 
tema justiţiei şi în domeniul sociologiei juridice, fapt dovedit, de pildă, de cercetările funda-
mentale şi empirice efectuate în ţara menţionată referitor la o serie de subiecte ca: opiniile 
publicului despre justiţie, formarea lor, factorii care o influenţează, dimensiunile sociale ale 
dreptului şi justiţiei, injustiţia, rolul justiţiei şi interacţiunea socială, justiţia şi societatea, 
motivul justiţiei şi comportamentul social, percepţia socială asupra justiţiei, opţiunile privind 
criteriile înfăptuirii justiţiei distributive: egalitatea, meritul, nevoia30. 

Continuând cu poziţia diferitelor curente ale gândirii juridice faţă de valoarea justiţiei – 
reprezentând o dramatică problemă, prin implicaţiile sale asupra legitimităţii şi eficienţei 
dreptului –, amintim că în optica ştiinţei juridice germane a intereselor sentimentul de justiţie 
constituie o formă instinctivă spontană a cunoaşterii juridice, care ajută în mod inconştient 
judecătorul să găsească soluţia pentru cazul în care trebuie să se pronunţe. Fondatorul ştiinţei 
juridice a intereselor, Philip Heck, considera că sentimentul de justiţie trebuie supus, ca orice 
acţiune inconştientă, unei reflecţii în măsură să realizeze o verificare raţională şi că nu poate fi 
acceptat ca izvor de drept, în sensul tradiţional al ştiinţei juridice. Pentru Heck, sistemul juridic 

                                                 
28 Despre acest aspect, I. Hatmanu, Istoria doctrinelor juridice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

1997, p. 116. 
29 S. Popescu, op. cit., p. 13. 
30 A se vedea V. Ferrari, Giustizia e diritti umani. Osservazioni sociologio giuridice. Apendice metodologice 

di Mario Boffi, Sociologia del diritto, Franco Angeli, 1995, în special p. 15-22. 
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reprezenta concretizarea valorilor şi a judecăţilor de valoare pe care judecătorul trebuie să le 
respecte şi să le ia în considerare, în totalitatea lor, legiuitorul fiind legat de interpret prin 
interese-valori31. În lucrarea sa de referinţă dedicată gândirii juridice („Legal Thinking 
Revised”), reprezentantul realismului juridic scandinav, Wilhelm Lundstedt, aprecia că este 
greşit a se afirma că dreptul este inspirat de sentimentul de justiţie şi de drepturi, deoarece, în 
realitate, dreptul şi modul în care este aplicat sunt cele care controlează şi orientează spiritul 
justiţiar. Se mai poate, credem, adăuga că dreptul nu exprimă întotdeauna sentimentul de 
justiţie, tot astfel precum nu satisface, întotdeauna, nevoia de dreptate, acordând prioritate 
ordinii juridice sau securităţii juridice, oscilând între utilitate şi dreptate. 

Pozitivismului juridic i s-a reproşat32 că apreciază ca just numai ceea ce este conform legii 
şi ca injust ceea ce nu este conform legii, că plasează raţiunea de a fi a dreptului în sfera 
formei, promovând formalismul în domeniul teoriei justiţiei. Pozitivismul juridic este criticat 
şi pentru că reclamă ca legile să fie respectate, pentru simplul fapt că sunt legi, şi nu pentru 
ceea ce se află la baza lor. Se ajunge astfel ca legi extrem de injuste şi arbitrare să fie 
respectate orbeşte nu în considerarea valorii lor, ci a formei, apreciată ca superioară valorii pe 
care o lezează33. Astfel, Rudolf Stammler susţinea că dreptul este justificat în măsura în care 
scopurile pe care le urmăreşte sunt juste, că nu pot fi stabilite conţinuturile precise ale unui 
drept etern, ci numai condiţiile eterne ale unui drept just, iar Gustav Radbruch preciza că, 
astfel cum orice valoare corespunde unui scop, a căuta scopul înseamnă a căuta valoarea, 
sensul, justiţia. În legătură cu afirmaţia prestigiosului autor francez, Michel Villey34, potrivit 
căreia înfăptuirea justiţiei a fost întotdeauna scopul definitoriu al dreptului, iar autonomia 
acestuia depinde de capacitatea de a se asigura echilibrul între utilitate şi dreptate, se cuvine a 
aminti că regretata şi remarcabila Anita Naschitz35 atrăgea atenţia că dreptul este chemat să 
satisfacă atât îngustele nevoi utilitare, cât şi cerinţele axiologice care stau la baza reglemen-
tărilor şi care nu au numai utilitate socială, dar se justifică şi din punct de vedere valoric. 

 
3.2. Despre relaţia justiţie, legalitate, stat de drept în doctrina de specialitate. Refe-

rindu-ne succint la relaţia justiţie, legalitate, stat de drept, începem prin a aminti două 
contribuţii româneşti privitoare la acest subiect. Este vorba, în primul rând, despre cea a 
academicianului Andrei Rădulescu, şi anume lucrarea „Legalitate şi dreptate. Cunoaşterea 
dreptului, siguranţa dreptului”, publicată la Bucureşti, în 1932. Totodată, avem în vedere 
faptul că Eugeniu Speranţia36, printre legile „naturale” şi speciale ale evoluţiei, pe care a 
urmărit să le descopere şi să le formuleze, menţiona şi legea, în virtutea căreia statul reprezintă 
un ansamblu de funcţiuni independente, servind la crearea, aplicarea şi conservarea ordinii de 
drept, activitatea statului reducându-se la existenţa ordinii de drept, căreia trebuia să i se 
supună, aflându-se în serviciul dreptăţii37. 

                                                 
31 Pentru o prezentare generală a curentului interessenjurisprudenz, S. Popescu, Ştiinţa juridică germană a 

intereselor, analizată în Elveţia şi Italia, în Romanian Review of Philosophy of Law and social Philosophy nr. 8 (2), 
2008. 

32 A se vedea M. Jacques, Legalismo y derechos humanos, un desafio par el uso alternativo del derecho, în 
Sociologia juridica en America Latina, Oñati Proceedings nr. 6/1991, în special p. 214‐218, 221, 226‐228. 

33 S. Popescu, op. cit., p. 14. 
34 M. Villey, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit, Paris, Dalloz, 1975, p. 51. 
35 A. Naschitz, Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului, Ed. Academiei, Bucureşti, p. 190‐191 
36 E. Speranţia, Introducere în filosofia dreptului, Tipografia Cartea Românească, Bucureşti, 1942. 
37 S. Popescu, op. cit., p. 15. 
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Relevantă pentru susţinerea că statul de drept nu poate fi redus la legalitate este preci-
zarea, aparţinând lui Gianluigi Palomella38, care subliniază că legalitatea nu garantează că 
puterea respectă criteriul justiţiei. Un alt autor, Jeremy Waldron39, consideră că statul de drept 
constituie doar premisa înfăptuirii justiţiei şi că cea mai importantă funcţie a acestuia este de a 
stabili limitele acţiunilor noastre, destinate să reducă injustiţia. Dedicând justiţiei un întreg 
capitol al Tratatului de Teorie generală a dreptului şi caracterizând-o ca valoare originară a 
dreptului, profesorul Ion Craiovan40 constată că există posibilitatea unui contrast între justiţie 
şi legalitate, cea dintâi reprezentând un izvor nesecat care serveşte la acoperirea inevitabilelor 
lipsuri ale celei din urmă. Cu convingerea utilităţii şi a argumentelor de drept comparat privind 
modelul de stat de drept instaurat în Germania după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1949, 
reţinem precizarea că îndeplinea condiţia de a fi un stat just şi un stat al judecătorilor41. Este 
interesant de reţinut, cu privire la varianta anglo-saxonă a domniei legii, că dreptul trebuie să 
asigure accesul egal la mijloacele de corectare a nedreptăţii42. 

În literatura de specialitate română postdecembristă s-a atras atenţia asupra faptului că, în 
timp ce puterea politică acordă prioritate ordinii, instanţele judecătoreşti o acordă justiţiei, 
ceea ce reprezintă sursa cea mai profundă, încă neobservată, a potenţialelor distorsiuni dintre 
cei doi factori fundamentali ai structurii statului43. De aceea, economia de piaţă cu toate 
caracteristicile sale intrinseci trebuie să se supună şi unora exrinseci, cum ar fi reglementarea 
juridică, mai ales că România este ţară membră a spaţiului europatlantic, iar instituţiile trebuie 
adaptate atât din perspectivă juridică, cât şi culturală, la nivelul acestei societăţi. Iată de ce 
propunem, în câteva formule concluzive, schimbarea paradigmei nu numai în derularea 
propriu-zisă a afacerilor, dar, mai ales, în dreptul contemporan al afacerilor. În ce mod? 
Încercăm să desluşim în concluziile de mai jos. 

 
Concluzii 
Închei aceste consideraţii cu evidenţierea necesităţii revitalizării în domeniul dreptului 

afacerilor a unei iniţiative pe care au avut-o, încă în anul 2007, autorii W. Chan Kim şi Renee 
Mauborgne, profesori de strategie şi management în cadrul INSEAD, publicând o carte despre 
prietenie, loialitate şi încredere, născută cu mai bine de 20 de ani în urmă, într-o sală de curs, 
pe vremea când unul era dascăl, iar celălalt elev. Publicată şi în România, „Strategia oceanului 
albastru” a fost scrisă cu mult umor şi înţelepciune, cei doi autori avertizându-şi potenţialii 
cititori să continue doar dacă nu se numără printre cei al căror scop în viaţă este acela de a se 
strecura printre greutăţi. Pentru că, explică cei doi prieteni, „Strategia oceanului albastru” nu 
este un tratat despre cum să-ţi dobori competitorii, ci despre cum să-i determini să devină 
irelevanţi! 

Potrivit autorilor, concurenţa din economia mondială are ca rezultat apariţia unui ocean 
roşu, în care rivalii se străduiesc să acapareze un bazin din profit din ce în ce mai restrâns. 
„Strategia oceanului albastru” susţine şi explică pe larg, prin exemple celebre, faptul că viitorii 
lideri de piaţă vor reuşi doar dacă schimbă perspectiva şi în loc să se lupte pentru a acapara o 

                                                 
38 G. Palomella, Legitimitá, lege e costitutione, în Sociologia del diritto nr. 1/1993, p. 138. 
39 J. Waldron, The Rule of Law in the contemporary Liberal theory, în Ratio Juris, vol. 2, nr. 1/1989, p. 92. 
40 I. Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 506. 
41 C. Gilia, Teoria statului de drept, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 128‐129. 
42 R. Abel, Capitalism and the Rule of Law. Precondition or Contradiction, în Law and Social Inquiry nr. 4 

Fall 1990, The University of Chicago Press, p. 690. 
43 S. Popescu, op. cit., p. 16. 
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bucăţică din oceanul roşu, deci din piaţa existentă, creează oceane albastre, alcătuite din zone 
ale pieţei nedisputate, dar capabile de o dezvoltare rapidă. 

Argumentaţia lucrării o constituie numeroase studii de caz despre afaceri sau direcţii de 
business care au surprins întreaga asistenţă economică prin succesul repurtat rapid, în con-
diţiile în care porneau la drum cu zero şanse de reuşită44.  

Autorii admit că organizaţiile care au cele mai mari şanse de reinventare sunt companiile 
cu experienţă într-o piaţă, însă nu exclud posibilitatea ca şi un business nou-intrat să aibă 
acelaşi succes dacă este construit pornind de la premisa „oceanului albastru”.45 

Strategia Oceanului Albastru (Blue Ocean Strategy) este o teorie în strategia de afaceri 
care pledează pentru crearea unui nou spaţiu de piaţă - un „ocean albastru”, ca mijloc principal 
pentru realizarea unei creşteri semnificative şi profitabile a companiilor. Teoria este susţinută 
de un proces de inovare şi de instrumente de management care fac posibilă crearea acestor 
mişcări strategice radical inovatoare şi are ca principale repere definitorii două sintagme, 
„oceanul roşu” şi „oceanul albastru”. 

„Oceanul roşu” reprezintă spaţiul de piaţă existent; metaforă ce se referă la bătălia sânge-
roasă pe care o duc companiile în aceste pieţe, unde aplică cel mai adesea strategii bazate pe 
competitivitate, cu scopul de a obţine o cotă mai mare de piaţă de la concurenţii lor. Aceasta 
este abordarea structuralistă a strategiei, ceea ce înseamnă că firmele îşi adaptează comporta-
mentul (strategia) în funcţie de condiţiile externe existente (structura industriei). Numai că 
această abordare este limitată datorită globalizarii şi a consecinţelor acesteia (reducerea 
semnificativă a costurilor de producţie şi accesul uriaş la informaţii), concurenţa este tot mai 
acerbă în majoritatea industriilor, crescând presiunea asupra companiilor şi diminuându-le 
marjele de profit. 

„Oceanul albastru” este constituit din pieţele nou-create de companii, ca urmare a unor 
decizii strategice conştiente (de cele mai multe ori). Crearea unui nou spaţiu de piaţă oferă 
companiilor o poziţie de monopol natural, de care acestea se pot bucura un timp. Aceasta este 
teoria reconstrucţionistă a strategiei, înseamnând că firmele pot modifica graniţele industriilor 

                                                 
44 Revenirea gigantului Chrysler în topul producătorilor de maşini din Statele Unite, prin inventarea 

minivan-ului, precursor al actualelor SUV, este un exemplu, dar şi industria cinematografică este altul dintre cele 
mai interesante exemple care atrag atenţia. Recunoscută astăzi drept una dintre soluţiile preferate de relaxare, autorii 
lucrării de faţă trec în revistă punctele cele mai importante ale istoriei domeniului şi modul în care schimbarea 
paradigmei în domeniu aduce rapid profit. La începutul lui 1900 şi după aproape 20 de ani de când Edison inventase 
kinetoscopul, a apărut Odeonul de 5 cenţi, adică responsabilul cinematografiei. Odeonul de cinci cenţi era un spaţiu 
amenajat în cartierele mici şi sărăcăcioase ale Americii unde rulau filme de dimineaţă până noaptea, iar intrarea era 
de numai 5 cenţi. Preţul era infim comparativ cu biletul de 2 dolari pe care ar fi trebuit să-l plătească un muncitor 
dacă voia să meargă la teatru în cartierele dichisite ale oraşului. Facilitarea accesului unei mase mari de oameni la 
un serviciu considerat inaccesibil cu puţin înainte a făcut ca în mai puţin de două decenii industria cinematografică 
din SUA să ajungă la 7 milioane de clienţi zilnic şi o cifră de afaceri de jumătate de miliard de dolari anual. Odată 
cu creşterea numărului de clienţi şi perfecţionarea tehnicii, unul dintre proprietarii de cinematografe dezvoltă 
conceptul într-o nouă direcţie: oferă lux şi calitate la un preţ accesibil. Perioada războiului şi migrarea americanilor 
spre suburbii a făcut însă ca ambele concepte să devină ineficiente şi aşa a apărut ideea cinematografului mic, 
amplasat în suburbie, în care rula un singur film pe săptămână. Această soluţie manifestă însă un mare risc financiar 
deoarece un film slab însemna şi un faliment sigur. Apariţia televizoarelor şi a televiziunilor ar fi trebuit să însemne 
sfârşitul industriei, însă nu s-a întâmplat acest lucru pentru că în anii ’60 proprietarul unui cinematograf de familie a 
creat un nou ocean albastru, inventând multiplexul. Dând posibilitatea cumpărătorilor de bilet să aleagă ce film vor 
să vadă. Soluţia s-a dovedit rapid un succes de masă. Multiplexul nu a fost însă ultima invenţie în domeniu. I-a 
urmat Megaplexul, care venea cu un avantaj legat de confort. Dacă în multiplex oamenii stăteau înghesuiţi în sală, 
megaplexul oferea perspectiva unui stadion. Industria cinematografică este doar un exemplu despre ce efecte are 
capacitatea de a te reinventa ca business. 

45 http://theprjournal.com/strategia-oceanului-albastru/, consultat la data de 16 mai 2015. 
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care, de altfel, sunt doar graniţe mentale. Cu toate acestea, strategia oceanului albastru nu 
încurajează companiile să se comporte în mod monopolist, deoarece acest lucru le va afecta 
negativ pe termen lung. În schimb, companiile trebuie să-şi determine preţul în mod strategic 
pentru a câştiga rapid o masă de cumpărători, pentru a-şi crea un avantaj competitiv. Procesul 
de creare de noi pieţe (oceane albastre) într-un mod structurat şi replicabil urmăreşte maximi-
zarea oportunităţilor şi minimizarea riscurilor asociate. Procesul de formulare este unul cola-
borativ, vizual, experienţial şi exploraţional, iar logic este de a analiza mai întâi situaţia actuală 
a companiei, a industriei şi a competitiei. În această etapă începe explorarea modalităţilor de 
reducere a costurilor, precum şi a celor de creare de plusvaloare pentru consumator. 

Strategia oceanului albastru se poate aplica oricărui tip de organizaţii din orice sector - 
privat, public sau social, în orice industrie. Ariile de aplicaţie cele mai întâlnite sunt inovare a 
modelului de afaceri, inovare de produs/serviciu sau inovare a experienţei consumatorului, iar 
arhitectura tipică a unei iniţiative blue ocean strategy are patru etape, fiecare constând într-o 
serie de workshop-uri şi munca de teren, pentru validarea prezumţiilor făcute şi pentru 
explorarea nevoilor/aspiraţiilor consumatorilor.  

Rezultatul acestui proces este o nouă ofertă strategică (value proposition), care stă la baza 
unui nou model de afaceri care, coroborat cu necesitatea reluării studiilor de axiologie juridică în 
plan naţional, ar veni şi mai mult în sprijinul susţinerii noastre de schimbare a paradigmei, chiar 
mergând până la predarea unui curs intitulat „Fundamentele dreptului”, care, într-un capitol 
dedicat realităţii juridice, ar trata problematica valorilor juridice şi interdependenţele lor cu alte 
valori ale societăţii, iar atunci când analizăm funcţiile dreptului, ne-am ocupa de funcţia valorică 
şi valorizatoare a acestuia, de consacrare, apărare, garantare şi conservare a valorilor. 

Mai ales acum, în contextul actual al regimului politic din România care pare a fi unul de 
tip oligarhic! Să ne explicăm: aceasta (oligarhia) apare atunci când instituţiile fundamentale 
ale statului - Parlamentul, Guvernul şi Justiţia - sunt rezervate unui grup constant de oameni 
politici, mult timp aceiaşi, care, în ciuda aşezării lor în partide cu denumiri diverse, urmăresc 
doar obţinerea şi deţinerea Puterii în scopurile proprii acelui grup. Pe acest eşafodaj limitat, 
ideologia, doctrina sau programele partidelor se fluidizează, nu mai cunosc diferenţe de fond, 
sau devin doar sloganuri propagandistice, menite să ascundă atingerea scopurilor şi finalizarea 
intereselor proprii prin exploaterea Puterii. În acelaşi context, trecerea unor oameni politici de 
la un partid la altul, trădările, furtul programelor sau dizolvarea, fuziunile şi apariţia unor noi 
partide, dar formate din aceiaşi oameni, nu afectează mecanismele oligarhiei politice. Mai 
mult, când vei constata că în scopul de a produce trebuie să obţii aprobarea de la acei care nu 
produc nimic, când vei observa cum banii se scurg spre cei care nu activează în bunuri, ci în 
favoruri, când vei înţelege că o mulţime de oameni se îmbogăţesc prin luare de mită şi 
influenţa lor e mai eficace decât munca lor, că legile nu te protejează contra lor, ci dimpotrivă, 
ei sunt cei care sunt protejaţi împotriva ta, când vei descoperi că este răsplătită corupţia, iar 
onestitatea devine un sacrificiu de sine, atunci vei putea spune, fără teama de a greşi, că soarta 
societăţii în care trăieşti este condamnată. 

Sunt probleme importante, care nu trebuie tratate supeficial. Vremurile pe care le trăim 
sunt ele însele prinse într-o avalanşă de schimbări. Pentru a ţine pasul cu acestea, avem nevoie 
de toată inteligenţa de care dispunem. Se spune adesea că dreptul şi morala sunt cheile 
viitorului. Într-adevăr, ele sunt cheile viitorului, dar o cheie poate fi rotită în două direcţii. 
Rotiţi-o într-un sens şi veţi bloca viitoarele resurse, pornind de la cele din prezent, rotiţi-o în 
celălalt sens, şi veţi debloca resursele, iar oamenii se vor regăsi pe ei înşişi. Pentru a ne realiza 
adevăratul potenţial creativ – organizaţiile noastre, şcolile şi comunităţile noastre, inclusiv 
mediul de afaceri – trebuie să ne gândim altfel pe noi înşine şi să acţionăm diferit unii faţă de 
alţii. Trebuie să învăţăm să fim creativi, dar să nu uităm să respectăm legea şi morala. 
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Rezumat: 
În cadrul lucrării am examinat infracţiunea de ucidere din culpă prin prisma reglementării 

actuale, cu trimitere la doctrina şi practica judiciară relevantă. Elementele de noutate constau în 
examinarea comparativă în care am avut în vedere dispoziţiile actuale şi cele ale Codului penal din 
1969, precum şi analiza efectuată în legătură cu situaţia tranzitorie în care ne aflăm şi care impune 
aplicarea legii penale mai favorabile. De asemenea, am subliniat necesitatea stabilirii în concret a 
legăturii de cauzalitate care trebuie să existe între acţiunea sau inacţiunea incriminată şi rezultatul 
produs, făcând trimitere directă la o hotărâre CEDO prin care se recomandă ca în anumite situaţii să 
se aplice şi unele sancţiuni de drept civil, în locul celor penale. Lucrarea poate fi utilă studenţilor 
facultăţilor de drept, precum şi practicienilor în acest domeniu. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; răspundere civilă.  
 
 
Introducere 
În dreptul penal român infracţiunea de ucidere din culpă face parte din grupa infracţiu-

nilor contra persoanei şi, respectiv, subgrupa infracţiunilor contra vieţii, prezentând unele 
elemente de asemănare cu alte infracţiuni din această subgrupă. 

Infracţiunea de ucidere din culpă constă în fapta persoanei fizice sau juridice care ucide 
din culpă o persoană fizică. 

Deosebirea fundamentală dintre infracţiunea de omor şi infracţiunea de ucidere din culpă 
(în modalitatea normativă tip) constă în forma de vinovăţie diferită cu care se comite fiecare 
din aceste infracţiuni. 

Cu toate că infracţiunea de ucidere din culpă nu prezintă aceeaşi gravitate ca infracţiunea 
de omor, iar subiectul activ nu poate fi considerat ca având acelaşi nivel de periculozitate, 
apreciem că totuşi această infracţiune constituie, în esenţa sa, o ameninţare destul de gravă la 
viaţa fiecărui membru al societăţii şi, implicit, la adresa securităţii relaţiilor sociale specifice 
ocrotite. 

În doctrina română s-a apreciat că prin incriminarea acestei fapte legiuitorul român a 
urmărit ocrotirea vieţii persoanei „şi împotriva unor asemenea atitudini de lipsă de atenţie faţă 
de viaţa celor din jur, obligând pe destinatarii legii penale să manifeste chibzuinţă, atenţie în 
relaţiile sociale ori de câte ori efectuează acte care ar putea provoca moartea unei persoane” 
[1].  

În prezenta lucrare vom proceda la examinarea infracţiunii de ucidere din culpă aşa cum 
aceasta este reglementată în noua lege, cu trimitere la practica judiciară în domeniu. 
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I. Dispoziţiile Codului penal în raport cu legea anterioară 
Prevăzută în dispoziţiile art. 192 C. pen., infracţiunea de ucidere din culpă este 

menţionată şi în Codul penal din 1969 în art. 178.  
La o analiză generală a celor două incriminări, constatăm că între acestea există o 

identitate perfectă în ceea ce priveşte denumirea marginală şi conţinutul legal al modalităţii tip 
(inclusiv în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă). 

În acelaşi timp, constatăm că între cele două reglementări există şi unele elemente de 
diferenţiere, respectiv: 

- în dispoziţiile alin. (2) din noul Cod penal se prevede expres că în cazul în care 
încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o 
infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni; această dispoziţie, care nu 
exista în textul legii anterioare, elimină definitiv unele controverse ce existau mai ales în 
doctrină; 

- modalitatea agravată prevăzută în alin. (2) al art. 192 din noua lege prevede: uciderea 
din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru 
exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, în timp ce în 
legea veche, se prevede: uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori 
a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea 
unei anume activităţi; diferenţele dintre cele două texte nu sunt de natură a provoca probleme 
de interpretare; 

- în alin. (3) din noua lege este prevăzută o altă modalitate agravată, care se va reţine 
atunci când prin fapta comisă s-a cauzat moartea a două sau mai multe persoane; această 
modalitate este prevăzută şi în dispoziţiile art. 178 alin. (5) din legea anterioară, diferenţa 
dintre cele două reglementări constând în limitele de pedeapsă, care în legea nouă se 
majorează cu jumătate (dispoziţie imperativă, obligatorie pentru instanţă în procesul de 
individualizare a pedepsei), în timp ce în legea veche se prevede că la maximul pedepsei se 
poate aplica un spor de până la 3 ani (această dispoziţie este facultativă pentru instanţa de 
judecată în procesul de individualizare a pedepsei); 

- modalităţile agravate prevăzute în alin. (3) şi (4) ale art. 178 din Codul penal din 1969 
nu mai sunt prevăzute în legea nouă. 

 
II. Elemente preexistente 
II.1. Obiectul juridic constă în dreptul la viaţă al persoanei fizice. 
II.2. Obiectul material constă în corpul persoanei în viaţă. 
II.3. Subiecţii infracţiunii 
a) Subiectul activ poate fi orice persoană fizică sau juridică ce îndeplineşte condiţiile 

generale cerute de lege. 
Coautoratul este posibil în situaţia în care este reţinută culpa comună pentru mai multe 

persoane care comit fapta.  
În acest sens, în practica judiciară s-a reţinut că există infracţiunea de ucidere din culpă în 

sarcina ambilor inculpaţi, dacă accidentul de circulaţie soldat cu moartea unei persoane s-a 
datorat culpei ambilor conducători auto ori dacă moartea victimei s-a datorat atât şoferului 
titular care nu a supravegheat pe şoferul ajutor, cât şi încălcării regulilor de circulaţie de 
către şoferul ajutor; în acest caz, inculpaţii vor răspunde în calitate de coautori la 
infracţiunea menţionată. (...) aceeaşi infracţiune este comisă de inculpaţii care, efectuând o 
lucrare (săparea unor gropi pentru îngroparea a doi stâlpi metalici), nu au ţinut seama de 



Gheorghe-Bogdan Bîrzu, Nelu Niţă 69 

avertismentul dat în sensul că în locul respectiv se află îngropate circuite electrice; ulterior, 
stâlpii venind în contact cu cablul electric au provocat moartea, prin electrocutare, a unei 
persoane [2]. 

Participaţia penală este posibilă sub forma participaţiei improprii, autorul săvârşind in-
fracţiunea întotdeauna din culpă, în timp ce instigatorul sau complicele acţionează cu intenţie. 

În cazul modalităţii agravate prevăzute în dispoziţiile art. 192 alin. (2) textul legii cere ca 
subiectul activ să aibă o anumită calitate, respectiv calitatea de persoană aflată în exerciţiul 
unei profesii sau meserii. 

b) Subiectul pasiv poate fi orice persoană fizică. Existenţa unei pluralităţi de subiecţi 
pasivi va conduce la reţinerea modalităţii agravate prevăzute în art. 192 alin. (3) C. pen. 

 
III. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 
III.1. Situaţia premisă. În cazul acestei infracţiuni nu avem o situaţie premisă. 
III.2. Conţinutul constitutiv 
III.2.1. Latura obiectivă cuprinde elementul material, urmarea imediată şi raportul de 

cauzalitate. 
Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o acţiune sau inacţiune comisă 

din culpă. Asemenea acţiuni sau inacţiuni pot fi diverse, fiind specifice fiecărei fapte în parte. 
Uneori, în funcţie de împrejurările concrete ale comiterii fiecărei fapte, există unele 

elemente de asemănare între infracţiunea de ucidere din culpă şi infracţiunea de loviri sau 
vătămări cauzatoare de moarte. 

În acest sens, în practica judiciară s-a decis că, în cazul infracţiunii de ucidere din culpă, 
elementul material constă într-o acţiune sau inacţiune susceptibilă a produce direct sau 
indirect decesul unei persoane, fără ca făptuitorul să urmărească sau să accepte o consecinţă 
vătămătoare a faptei sale, în timp ce infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 
implică intenţia de a lovi sau vătăma, fie şi printr-o lovire sau vătămare simplă. Din probele 
administrate în cauză rezultă că inculpatul, în urma unor gesturi ale colegului său, l-a apucat 
de umeri şi l-a rostogolit de două ori peste cap, crezând că-i va cauza doar o suferinţă fizică 
minoră, prin şocul căderii; la cea de-a doua rostogolire s-a produs însă o fractură a coloanei 
vertebrale, prin hiperextensia forţată a gâtului, ceea cea avut drept consecinţă decesul victi-
mei, prin contuzie, cu hemoragie meningo-medulară cervicală. În atare situaţie, fapta 
inculpatului, constând dintr-o acţiune violentă intenţionată prin care a urmărit cauzarea unei 
suferinţe neînsemnate, dar al cărei rezultat – moartea victimei – a depăşit intenţia sa, întru-
neşte elementele constitutive ale infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte [3]. 

Într-o altă speţă, s-a decis că fapta militarului, aflat în serviciul de pază, de a lăsa arma 
încărcată şi nesupravegheată în apropierea unui grup de copii – din care cauză unul din 
aceştia, folosind-o, a împuşcat o altă persoană care a decedat – constituie, pe lângă infrac-
ţiunea de călcare de consemn, şi aceea de ucidere din culpă [4].  

Urmarea imediată constă în moartea unei persoane. 
Legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea ilicită şi rezultatul produs trebuie să 

fie constatată de fiecare dată de către organele judiciare, respectiv fiind necesar a se constata 
că decesul victimei a avut drept cauză acţiunea sau inacţiunea făptuitorului. 

Nu prezintă nicio relevanţă dacă între acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi rezultatul 
produs s-au interpus alte forţe fizice sau chiar o acţiune sau inacţiune culpabilă a altei 
persoane, fiind suficient ca acţiunea sau inacţiunea din culpă a autorului să constituie una din 
cauzele care au condus la rezultatul produs (decesul victimei). 
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În acest sens, în literatura juridică de specialitate s-a arătat că dacă „rezultatul s-a produs 
ca urmare a acţiunii (inacţiunii) culpabile a mai multor persoane, toate aceste persoane vor fi 
condamnate pentru săvârşirea infracţiunii. Poate exista infracţiunea de ucidere din culpă şi 
dacă rezultatul a fost provocat în mod indirect de un animal (de pildă, de un câine turbat lăsat 
fără supraveghere de autor) ori de lucruri neînsufleţite (de exemplu, prin omisiunea autorului 
de a astupa o groapă adâncă plină cu apă în care o persoană a căzut înecându-se), deoarece 
inacţiunea autorului a fost una dintre cauzele care a determinat rezultatul. Această opinie este 
confirmată în noua reglementare prin introducerea dispoziţiilor referitoare la săvârşirea 
infracţiunii comisive prin omisiune” [5]. 

În practica judiciară s-a stabilit că la primul accident de circulaţie, produs de unul dintre 
inculpaţi, s-au cauzat victimei leziuni grave, însă au mai rămas şanse probabile de salvare a 
vieţii, prin efectuarea unei intervenţii chirurgicale. Producându-se însă şi al doilea accident, 
imputabil celui de-al doilea inculpat, s-a anihilat posibilitatea intervenţiei chirurgicale care, 
ipotetic, ar fi salvat viaţa victimei. Deci la cauzarea morţii acesteia au contribuit ambele fapte 
culpoase, în concurs. Raportul de cauzalitate existent între faptele celor doi inculpaţi şi 
decesul victimei conduc la încadrarea faptei fiecărui inculpat în ucidere din culpă, şi nu în 
vătămare corporală din culpă [6]. 

Într-o altă speţă s-a decis că viteza excesivă în conducerea autovehiculului, neremedierea 
defecţiunilor la sistemul de frânare, neatenţia şi reacţia tardivă, datorate consumului de 
băuturi alcoolice, la apariţia pe carosabil a victimei, care a traversat drumul în fugă şi prin 
loc nepermis, fără să se asigure, constituie împrejurări ce impun reţinerea vinovăţiei condu-
cătorului de autovehicul, în condiţiile culpei comune a victimei [7]. 

În ceea ce priveşte existenţa legăturii de cauzalitate şi tratamentul sancţionator în cazul în 
care aceasta nu se poate stabili, precizăm faptul că, potrivit unei hotărâri CEDO, obligaţiile 
pozitive ale statelor nu impun cu necesitate ca orice atingere neintenţionată la adresa vieţii 
unei persoane să fie sancţionată penal. 

Astfel, potrivit hotărârii CEDO, 1. Mama reclamantului a fost internată într-un spital, 
suferind de mai multe afecţiuni. În timpul spitalizării aceasta a decedat, iar reclamantul a 
afirmat că decesul s-a produs din cauza tratamentului necorespunzător. Ordinul Medicilor a 
declanşat o anchetă care a condus la sancţionarea administrativă a doi medici. Reclamantul a 
formulat şi o plângere penală, însă aceasta a fost respinsă, pe motiv că lipseşte un raport de 
cauzalitate între omisiunile medicilor şi decesul victimei. 

Art. 2. („Dreptul la viaţă”). Curtea aminteşte faptul că obligaţiile pozitive ale statelor nu 
impun cu necesitate ca orice atingere neintenţionată la adresa vieţii unei persoane să fie 
sancţionată penal. Curtea a admis faptul că uneori statul îşi respectă obligaţiile impuse de  
art. 2 şi dacă oferă doar o cale civilă pentru obţinerea de despăgubiri din partea celui în culpă 
pentru decesul unei persoane, iar domeniul culpei medicale este acoperit de această excepţie. 
În speţă, Curtea observă că autorităţile au declanşat anchete rapide şi care au constat în exa-
minarea tuturor probelor rezonabile. Este adevărat că nu s-a realizat o autopsie a cadavrului, 
însă reclamantul a fost cel care s-a opus la aceasta. Cu privire la o acţiune civilă în despă-
gubiri, Curtea a constatat că reclamantul nu a deschis o astfel de procedură. În concluzie, nu 
există o violare a obligaţiilor pozitive ale statului, iar plângerea este vădit nefondată [7] [20].  

Această hotărâre subliniază încă o dată faptul că nu orice acţiune sau inacţiune care a avut 
ca urmare decesul unei persoane impune cu necesitate şi sancţionarea penală a autorului, 
deoarece, aşa cum a decis şi CEDO, într-o asemenea ipostază poate exista numai răspunderea 
civilă.  
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III.2.2. Latura subiectivă  
Infracţiunea de ucidere din culpă poate fi comisă din culpă, sub ambele forme (cu previ-

ziune – uşurinţa sau simplă – neglijenţa). 
În cazul culpei cu previziune, făptuitorul prevede rezultatul faptei sale care poate consta 

în uciderea unei persoane, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că acesta nu se va putea 
produce. 

În acest sens în practica judiciară s-a decis că în situaţia în care „inculpatul, primind 
dispoziţia de a coborî două panouri grele fixate pe platforma unui turn de răcire, a aruncat de 
la înălţime unul din panouri, care, în cădere, a lovit un muncitor, cauzându-i moartea. Fapta 
constituie ucidere din culpă, deoarece inculpatul a considerat, fără temei, că rezultatul nu se 
va produce” [8]. 

În literatura juridică de specialitate s-a insistat cu privire la reţinerea acestei forme a 
culpei în următoarele împrejurări: conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu viteză 
mult peste cea admisă pe o anumită porţiune de drum, conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau într-o stare avansată de oboseală, efectuarea unor depăşiri riscante în trafic (în 
curbă cu vizibilitate redusă, în situaţia în care din sens opus circulă un alt vehicul etc.), organi-
zarea defectuoasă a activităţilor specifice pe un şantier de construcţii (în ceea ce priveşte 
respectarea măsurilor de protecţie a muncii), neasigurarea echipamentelor specifice de pro-
tecţie a muncii, examinarea superficială a bolnavului de către medic etc. [9]. 

În cazul culpei simple (neglijenţă), făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale care poate 
consta în uciderea unei persoane, deşi trebuia şi putea să-l prevadă. 

În practica judiciară s-a reţinut culpa în această formă în situaţia în care un militar aflat în 
serviciul de pază a lăsat arma încărcată şi nesupravegheată într-un loc în vecinătatea căruia se 
afla un grup de copii. Profitând de absenţa militarului, unul dintre copii, în joacă, a manevrat 
arma şi a împuşcat mortal un alt copil. În această situaţie, militarul se face vinovat [pe lângă 
infracţiunea de încălcarea consemnului – art. 415 alin. (2)], de infracţiunea de ucidere din 
culpă, deoarece, având în vedere împrejurările comiterii faptei (în care este avută în vedere şi 
pregătirea militarului), putea şi trebuia să prevadă rezultatul faptei sale (care a constat în 
uciderea unui copil) [10]. 

În practica judiciară şi în doctrină au existat numeroase puncte de vedere în ceea ce 
priveşte deosebirile existente între infracţiunea de omor comis cu intenţie indirectă, uciderea 
din culpă şi infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

Astfel, în doctrină s-a susţinut că din soluţiile pronunţate de către instanţele de judecată a 
rezultat că „omorul este o infracţiune care, sub aspect subiectiv, presupune prevederea 
rezultatului socialmente periculos pe care făptuitorul fie că-l urmăreşte (intenţie directă), fie 
că acceptă numai posibilitatea producerii lui (intenţie indirectă). În cazul uciderii din culpă, 
făptuitorul nu prevede rezultatul, deşi trebuia şi putea să-l prevadă sau, dacă totuşi are 
reprezentarea lui, speră fără temeiuri suficiente că el nu va surveni. În cazul infracţiunii de 
loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, rezultatul final – decesul victimei – este, ca şi în 
cazul uciderii din culpă, consecinţa culpei făptuitorului, care fie nu l-a prevăzut, fie a sperat 
în mod uşuratic că el nu se va produce; dar survenirea acestui rezultat, care nu a fost nici 
urmărit, nici acceptat de către subiect, este consecinţa producerii unei alte urmări mai 
uşoare, faţă de care poziţia subiectivă a făptuitorului se caracterizează prin intenţie (directă 
sau indirectă). Ne aflăm deci în faţa unui element subiectiv complex – intenţie şi culpă – 
(praeterintenţie), pe când în cazul uciderii din culpă elementul subiectiv este omogen şi unic – 
culpă” [5]. 
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Practica judiciară a relevat faptul că în cazul în care căderea „victimei de la etajul al 
doilea, în timp ce încerca, ieşind pe fereastră, să se refugieze într-un apartament vecin din 
cauza violenţei inculpatului, care a pătruns în locuinţă prin spargerea uşii, ameninţând-o cu 
moartea, constituie – dacă victima a decedat – infracţiunea de omor săvârşit cu intenţie 
indirectă de a ucide, iar nu infracţiunea de ucidere din culpă [11]. Tot astfel, aruncarea în 
timpul zilei de pe terasa unui bloc de opt etaje, în zona unei pieţe intens circulate, a două 
cărămizi dovedeşte indiferenţă din partea făptuitorului faţă de rezultatul ce se poate produce. 
Or, acest comportament caracterizează, în raport cu rezultatul eventual, intenţia indirectă de 
omor în sensul art. 16 alin. (3) lit. b) C. pen., şi nu culpa cu prevedere (uşurinţa) prevăzută în 
art. 16 alin. (4) C. pen., întrucât, în speţă, o persoană a fost lovită în cap de o cărămidă şi a 
decedat, fapta constituie infracţiunea de omor săvârşită cu intenţie indirectă, şi nu aceea de 
ucidere din culpă [12]. 

În cazul în care acţiunea făptuitorului, constând în trântirea şi rostogolirea unei 
persoane la sol, a fost comisă cu intenţie, dar decesul acesteia s-a produs din culpă, prin 
depăşirea intenţiei, fapta nu constituie infracţiunea de ucidere din culpă, prevăzută în art. 192 
alin. (1) C. pen., ci aceea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută în art. 195 
C. pen. Această faptă intenţionată, prin care inculpatul a urmărit cauzarea unei suferinţe 
neînsemnate, dar al cărui rezultat – moartea victimei – a depăşit intenţia sa întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 195 C. pen.” [13]. 

În ceea ce priveşte forma culpei („culpa lata – culpă gravă”, „culpa levis – culpă uşoară” 
sau „culpa levissima - culpă foarte uşoară”), aceasta nu are nicio relevanţă pentru reţinerea 
infracţiunii de ucidere din culpă, importanţa acesteia urmând a fi apreciată de către instanţa de 
judecată în cadrul procesului de individualizare a sancţiunii de drept penal ce urmează a fi 
aplicată făptuitorului.  

Atât practica judiciară, cât şi doctrina au adus în atenţie şi culpa concurentă, care presu-
pune constatarea existenţei culpei atât pentru victimă, cât şi pentru autor, caz în care, răspun-
derea penală a autorului va exista. 

Dacă constatarea existenţei culpei concurente nu are nicio relevanţă în ceea ce priveşte 
existenţa infracţiunii, în schimb, în procesul de individualizare a sancţiunii de drept penal, 
instanţa de judecată va trebui să aibă în vedere şi această împrejurare. Va exista această 
situaţie în cazul în care victima traversează printr-un loc nepermis un drum european, este 
surprinsă de către un vehicul şi accidentată mortal, iar cu ocazia cercetărilor se stabileşte că 
vehiculul în cauză a fost condus cu o viteză peste limita legală admisă de lege pe segmentul de 
drum în care s-a produs accidentul. 

De fiecare dată când se constată culpa exclusivă a victimei autorul faptei nu va răspunde 
penal. Ne vom afla în această situaţie atunci când victima, fiind surprinsă de un vehicul în 
mişcare traversând prin loc nepermis şi pe timp de noapte un drum european, este accidentată 
mortal, iar în urma cercetărilor efectuate, din mijloacele de probă administrate în cauză, 
rezultă că vehiculul a fost condus cu o viteză care se încadrează în normele legale şi că, date 
fiind împrejurările comiterii faptei, accidentul nu putea fi evitat. 

În situaţiile în care, în urma administrării mijloacelor de probă, nu se poate dovedi culpa 
făptuitorului, acesta nu va răspunde pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.  

Aşadar, se poate concluziona că, în ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii, 
„voinţa de a efectua activitatea ce a avut ca rezultat moartea victimei, unită cu atitudinea 
psihică a agentului care a prevăzut rezultatul faptei sale, dar a crezut în mod uşuratic că 
acesta nu se va produce, sau care, deşi trebuia şi avea posibilitatea să prevadă acest rezultat, 
nu l-a prevăzut, constituie latura subiectivă a infracţiunii de ucidere din culpă” [14]. 
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IV. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 
IV.1. Forme ale infracţiunii. Deoarece este faptă comisivă şi în acelaşi timp materială (de 

rezultat), care se caracterizează prin inexistenţa unei hotărâri infracţionale, pentru realizarea 
căreia să fie necesară o anumită pregătire, nu există forme imperfecte ale acestei infracţiuni 
(acte de pregătire şi tentativă). Infracţiunea se consumă în momentul decesului victimei. 

IV.2. Modalităţi. Infracţiunea examinată prezintă o modalitate normativă tip (simplă), 
două modalităţi normative agravate şi mai multe modalităţi faptice. 

Modalitatea normativă tip (simplă) este prevăzută în dispoziţiile art. 192 alin. (1) C. pen. 
şi constă în uciderea din culpă a unei persoane. 

Modalităţile normative agravate se înfăţişează sub două modalităţi normative, fiind pre-
văzute în dispoziţiile art. 192 alin. (2) şi (3) C. pen. 

a. Prima modalitate normativă agravată constă în uciderea din culpă ca urmare a ne-
respectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau 
meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi [art. 192 alin. (2) C. pen.]. 

Pentru a se constata comiterea infracţiunii în această modalitate normativă agravată este 
necesar a se stabili îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

- fapta concretă comisă de subiectul activ, care a condus la uciderea unei persoane, să fie 
comisă în exercitarea unei profesii, meserii sau a efectuării unei anumite activităţi;  

- exercitarea profesiei, a meseriei sau a unei alte activităţi să fie reglementată printr-un act 
normativ sau chiar prin unele dispoziţii speciale; 

- fapta să fie comisă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de 
prevedere, prevăzute expres într-un act normativ sau o altă dispoziţie. 

Nu are nicio relevanţă juridică situaţia în care subiectul activ este sau nu este calificat 
pentru exercitarea profesiei, meseriei sau unei alte activităţi. 

În ipoteza în care încălcarea dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exer-
citarea unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi întruneşte ele-
mentele constitutive ale unei infracţiuni, se vor aplica regulile privind concursul de infracţiuni; 
astfel, se va reţine concursul de infracţiuni în ipoteza în care un conducător de vehicul care nu 
posedă permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus pe 
drumurile publice ucide din culpă un pieton care circula regulamentar (va exista concurs real 
de infracţiuni, fiind reţinute în sarcina subiectului activ atât infracţiunea de ucidere din culpă, 
cât şi infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere). 

Prin incriminarea ca modalităţi agravate a acestor fapte, legiuitorul a urmărit, pe de o 
parte, să determine toate persoanele fizice care exercită o anumită profesie sau meserie şi chiar 
o altă activitate la respectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere, în scopul 
evitării uciderii unor persoane, iar pe de altă parte, să apere viaţa persoanelor care în diferite 
situaţii pot fi victime ale unor astfel de fapte. 

În practica judiciară română, uciderea din culpă a unei persoane în asemenea împrejurări 
este întâlnită frecvent în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în alte situaţii 
care privesc respectarea protecţiei muncii, medicină, construcţii etc. 

Astfel, în practica judiciară s-a reţinut că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
examinate, în modalitatea agravată, fapta conducătorului unui vehicul care nu a redus viteza 
până la limita evitării oricărui pericol la depăşirea unui troleibuz aflat în staţie, accidentând 
mortal un pieton care a trecut prin faţa troleibuzului [15], fapta unei persoane care, fără a 
avea calificarea necesară, a condus un autoturism şi care, printr-o manevră greşită, a produs 
moartea unei persoane [16], fapta unei persoane care instalează un mecanism acţionat de 
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curent electric, fără să ia măsurile de prevedere necesare, producând prin aceasta moartea 
unei persoane [17]. 

În cazul în care examinarea împrejurărilor comiterii unei asemenea fapte conduce la con-
cluzia că există o vinovăţie exclusivă a victimei, autorul faptei nu va răspunde penal; în acelaşi 
timp, dacă vinovăţia exclusivă a victimei conduce la lipsa răspunderii penale a autorului, acesta 
(autorul) va răspunde penal dacă în sarcina acestuia se reţine comiterea unei alte infracţiuni. 

În acest sens, în practica judiciară s-a decis că vinovăţia conducătorului de autovehicul în 
cazul unui accident mortal de circulaţie poate fi reţinută numai în cazul în care a încălcat o 
regulă privind circulaţia pe drumurile publice şi dacă între această încălcare şi moartea 
victimei se stabileşte existenţa raportului de cauzalitate. Dacă accidentul se datorează culpei 
victimei, constatarea unei îmbibaţii alcoolice în sângele conducătorului de autovehicul este 
irelevantă sub aspectul vinovăţiei pentru infracţiunea de ucidere din culpă [18]. 

În ceea ce priveşte reţinerea cazului fortuit, în practica judiciară s-a decis că sunt inapli-
cabile dispoziţiile legale privind cazul fortuit, în cazul în care inculpatul nu a avut un compor-
tament preventiv, în sensul de a evita orice momente emoţionale în timpul aflării la volan. 
Pierderea controlului asupra direcţiei de deplasare a autoturismului nu constituie o împre-
jurare neprevăzută, ci este consecinţa neadaptării vitezei de circulaţie la condiţiile de trafic, 
respectiv într-o curbă cu grad sporit de dificultate [19]. 

b. A doua modalitate agravată este prevăzută în dispoziţiile art. 192 alin. (3) C. pen. şi 
constă în fapta comisă în condiţiile alin. (1) sau (2), care a cauzat moartea a două sau mai 
multe persoane. 

Această modalitate agravată priveşte direct rezultatul produs, care constă în moartea a 
două sau mai multe persoane, şi poate fi reţinută atât în modalitatea normativă simplă [prevă-
zută în alin. (1)], cât şi în cea agravată prevăzută în alin. (2), deosebirea constând în limitele 
minime şi maxime ale pedepsei (diferite) care se majorează cu jumătate (atât în cazul moda-
lităţii tip, cât şi în modalitate agravată). 

IV.3. Sancţiuni. Pedepsele prevăzute de lege în cazul infracţiunii examinate diferă, în 
funcţie de modalitatea normativă reţinută în sarcina subiectului activ al infracţiunii, după cum 
urmează:  

- pentru modalitatea normativă tip (simplă) pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani  
[art. 192 alin. (1) C. pen.]; 

- comiterea infracţiunii de ucidere din culpă în una din modalităţile normative agravate 
prevăzute în art. 192 alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani; 

- în situaţia în care comiterea infracţiunii a avut ca rezultat moartea mai multor persoane, 
modalitate agravată prevăzută în art. 192 alin. (3) C. pen., prevede majorarea limitelor speciale 
cu jumătate, atât pentru modalitatea normativă tip, cât şi pentru modalitatea agravată. 

Precizăm că aceste pedepse sunt aplicabile subiecţilor activi persoane fizice majore.  
În cazul persoanei fizice majore (uneori şi în cazul minorilor), în procesul de indivi-

dualizare a sancţiunii de drept penal, instanţa poate aplica şi măsura de siguranţă prevăzută în 
art. 108 lit. c), respectiv interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. 

În cazul în care subiectul activ al infracţiunii va fi un minor, vor fi incidente dispoziţiile 
art. 113 şi urm. din Codul penal, potrivit cărora se vor aplica măsuri educative privative sau 
neprivative de libertate. 

În ipoteza în care subiect activ al infracţiunii este o persoană juridică, pedeapsa principală 
va fi amenda, în cuantumul prevăzut de lege (individualizarea fiind de competenţa instanţei), 
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la care se poate aplica şi una sau mai multe pedepse complementare dintre cele prevăzute în 
art. 136 alin. (3) C. pen. 

 
V. Explicaţii complementare 
V.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea de ucidere din culpă prezintă unele ele-

mente de asemănare cu infracţiunile de omor şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 
Deosebirea fundamentală constă în forma de vinovăţie cu care acţionează făptuitorul, 

respectiv culpă (în ambele modalităţi – culpă simplă sau cu prevedere) în cazul infracţiunii 
examinate şi intenţie (sub ambele forme) în cazul infracţiunii de omor ori intenţie depăşită în 
cazul infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

V.2. Unele aspecte procesuale. Competenţa de judecată în primă instanţă aparţine 
judecătoriei în circumscripţia căreia a fost comisă fapta, iar urmărirea penală se realizează de 
către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare sub supravegherea procurorului sau 
chiar de către procuror. Competenţa de judecată pe fond poate aparţine şi altei instanţe, în 
raport cu calitatea subiectului activ. Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. De fiecare 
dată sunt necesare concluziile medicului legist. 

 
VI. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 
VI.1. Precedente legislative. Aşa cum am arătat şi anterior, infracţiunea de ucidere din 

culpă era prevăzută în dispoziţiile art. 178 din Codul penal din 1969.  
În Codul penal Carol al II-lea, infracţiunea de ucidere din culpă (fără a avea această 

denumire marginală), era prevăzută în art. 467, constând în fapta persoanei care din nedibăcie, 
din nesocotinţă, din nebăgare de seamă sau din nepăzirea legilor şi regulamentelor va săvârşi 
omor fără voie. Pedeapsa prevăzută în textul menţionat este închisoare corecţională de la unu 
la 3 ani şi amendă de la 2.000 la 5.000 lei.  

VI.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Din examinarea dispo-
ziţiilor cuprinse în art. 192 C. pen. şi art. 178 din Codul penal din 1969, rezultă următoarele 
ipoteze de aplicare a legii penale mai favorabile: 

a) Când infracţiunea este comisă în modalitatea normativă tip (potrivit dispoziţiilor 
cuprinse în ambele Coduri penale), în împrejurări care nu implică reţinerea unor circumstanţe 
agravante sau atenuante, se vor aplica dispoziţiile art. 192 C. pen.; cu toate acestea, atunci 
când se reţine existenţa unei circumstanţe atenuante, legea penală mai favorabilă va fi legea 
veche, în timp ce în cazul în care se reţine existenţa unei circumstanţe agravante, legea penală 
mai favorabilă va fi legea nouă. 

b) În cazul în care vor fi incidente dispoziţiile art. 192 alin. (2) C. pen., respectiv uciderea 
din culpă este comisă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de preve-
dere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, 
dacă nerespectarea dispoziţiilor legale nu constituie prin ea însăşi infracţiune (spre exemplu, 
fapta unui conducător de vehicul care comite infracţiunea de ucidere din culpă ca urmare a 
nerespectării vitezei de deplasare pe un drum public), identificarea şi aplicarea legii penale 
mai favorabile (având în vedere şi limitele speciale ale pedepselor care sunt identice) se va 
realiza în condiţiile menţionate la lit. a); astfel, în condiţiile în care nu sunt incidente 
circumstanţe atenuante sau agravante, se vor aplica dispoziţiile art. 192 C. pen.; în condiţiile 
existenţei unor circumstanţe atenuante se va aplica legea veche [art. 178 alin. (2) C. pen. din 
1969], iar atunci când vor fi incidente unele circumstanţe agravante, se va aplica legea nouă. 
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c) În ipoteza în care infracţiunea se încadrează în dispoziţiile art. 192 alin. (2) C. pen., iar 
încălcarea dispoziţiilor legale constituie prin ea însăşi o infracţiune, legea penală mai favo-
rabilă, în funcţie de împrejurările comiterii acesteia, poate fi oricare; astfel, dacă avem în 
vedere comiterea infracţiunii de ucidere din culpă de către un conducător auto care, aflându-se 
la volanul unui vehicul ce circulă pe un drum public, având o îmbibaţie alcoolică peste limita 
prevăzută de lege, accidentează mortal o persoană, legea penală mai favorabilă se va stabili 
prin compararea pedepselor principale prevăzute în art. 192 C. pen. şi art. 178 alin. (3) C. pen. 
din 1969; în această ipoteză, potrivit dispoziţiilor art. 178 alin. (3) C. pen. din 1969, fapta 
constituie infracţiune complexă de ucidere din culpă, pedeapsa prevăzută fiind închisoarea de 
la 5 la 15 ani, în timp ce potrivit dispoziţiilor legii în vigoare pedeapsa prevăzută este închi-
soare de la 2 la 7 ani pentru uciderea din culpă şi închisoare de la unu la 5 ani sau amendă 
pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe 
(cele două infracţiuni intrând în concurs). 

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că, de regulă, legea penală mai favo-
rabilă poate fi legea veche, atunci când se reţine existenţa unor circumstanţe atenuante, sau 
legea nouă, când sunt reţinute circumstanţe agravante; aceasta nu înseamnă că, în raport cu 
împrejurările comiterii fiecărei fapte concrete, alegerea legii penale mai favorabile poate fi 
realizată altfel. 

d) În cazul în care uciderea din culpă a fost cauzată de nerespectarea unor dispoziţii legale 
ori a unor măsuri de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea 
unei anumite activităţi [art. 192 alin. (2) C. pen.], iar încălcarea dispoziţiilor legale ori a 
măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune (cu excepţia îmbibaţiei alcoolice 
de peste limita legală), cum este cazul uciderii din culpă comisă de către un conducător auto 
care a accidentat mortal o persoană în timp ce conducea un vehicul pe drumurile publice, fără 
permis de conducere, apreciem că, de regulă, legea penală mai favorabilă va fi legea veche; 
avem în vedere dispoziţiile menţionate mai sus, potrivit cărora în această situaţie se va reţine 
concursul real de infracţiuni; fără îndoială că, în funcţie de modul în care instanţa realizează 
individualizarea judiciară a sancţiunii de drept penal (avem în vedere limitele de pedeapsă sau 
natura măsurii educative), în anumite circumstanţe, legea penală mai favorabilă poate fi şi 
legea nouă; oricum, în toate situaţiile, legea penală mai favorabilă va fi stabilită numai în 
funcţie de împrejurările comiterii faptei concrete, fără incidenţa faptei abstracte;  

e) În cazul uciderii din culpă care a avut ca urmare moartea a două sau mai multe 
persoane [potrivit dispoziţiilor art. 192 alin. (3) C. pen. şi art. 178 alin. (5) C. pen. din 1969], 
legea penală mai favorabilă poate fi atât legea veche, cât şi legea nouă, în funcţie de 
împrejurările comiterii fiecărei fapte concrete; astfel, în vederea determinării legii penale mai 
favorabile, vor fi avute în vedere observaţiile formulate în expunerea de mai sus [lit. a) - d)].  

 
Concluzii 
Incriminarea faptei de ucidere din culpă s-a impus cu necesitate pe fondul proliferării 

acestui gen de criminalitate şi a necesităţii impunerii răspunderii penale a celor care le comit. 
În cadrul lucrării am examinat conţinutul acestei infracţiuni, cu trimitere directă la 

doctrină şi la practica judiciară a instanţelor din România. 
Nu în ultimul rând s-a evidenţiat şi necesitatea stabilirii în concret a legăturii de 

cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea din culpă şi rezultatul produs, respectiv decesul unei 
persoane. 
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În România, rata criminalităţii reclamă o frecvenţă deosebită în domeniul circulaţiei şi 
transporturilor rutiere, continuate de accidente de muncă şi, mai rar, culpe medicale. 

Cu toate acestea, am subliniat că nu orice acţiune sau inacţiune care a condus la decesul 
unei persoane presupune şi existenţa unei răspunderi penale pentru autor.  

Într-o concluzie generală, apreciem că din analiza realizată rezultă că, pe fondul proli-
ferării criminalităţii pe acest segment, menţinerea sancţiunii penale se impune cu necesitate. 

 
Referinţe 
[1] T. Toader, M. Safta, în G. Antoniu, T. Toader (coord.), G. Antoniu, V. Brutaru,  

C. Duvac, I. Ifrim, D.I. Lămăşanu, I. Pascu, M. Safta, C. Sima, T. Toader, I. Vasiu, 
Explicaţiile noului Cod penal, vol. III, Articolele 188-256, Academia Română, Institutul de 
Cercetări Juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 58; 

[2] M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, ed. 3, Sinteze şi grile, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2016, p. 36-37;  

[3] CSJ, s. pen., dec. nr. 351/1996, disponibilă pe www.legalis.ro, în M. Udroiu, op. cit., 
p. 37; 

[4] Trib. Suprem, s. mil., dec. nr. 81/1975, în Repertoriu 1969-1975, p. 419, în M. Udroiu, 
op. cit., p. 37; 

[5] V. Dobrinoiu, în V. Dobrinoiu, M.A. Hotca, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, I. Pascu,  
I. Chiş, C. Păun, N. Neagu, M.C. Sinescu, Noul Cod penal, comentat. Partea specială, ed. a 
II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 45 şi col., op. cit., p. 45; 
autorul citează T. Vasiliu, D. Pavel ş.a., op. cit., p. 107; 

[6] Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1686/1977, în Repertoriu 1976-1980, p. 387, în  
M. Udroiu, op. cit., p. 38; 

[7] I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, în Al. Boroi (coord.), I. Rusu, A.D. Chirilă, G.L. Goga, 
A.-A. Ionescu-Dumitrache, M.-I. Balan-Rusu, Practica judiciară în materie penală. Drept 
penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 89; CSJ, s. pen., dec.  
nr. 2375 din 26 mai 2000, disponibilă pe www.legalis.ro, G. Ionescu, I. Ionescu, Probleme de 
drept în jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală 1990-2000, Ed. Juris 
Argessis, Curtea de Argeş, p. 254; 

[8] Trib. Jud. Dolj, dec. nr. 1647/1969, în RRD nr. 4/1970, p. 187; T. Toader, în  
G. Antoniu şi col., op. cit., p. 59; 

[9] În acelaşi sens a se vedea şi V. Dobrinoiu în V. Dobrinoiu şi col., op. cit., p. 45;  
I. Dobrinescu, op. cit., p. 137; Trib. Sibiu, sent. pen. nr. 34/1989, în Dreptul nr. 8/1992, p. 87; 

[10] Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 81/1975, în C.D. 1975, p. 348; 
[11] CSJ, s. pen., dec. nr. 976/1996, în Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe 

anul 1996, Ed. Proema, Baia Mare, 1997, p. 155; 
[12] CSJ, s. pen., dec. nr. 369/1997, în Dreptul nr. 5/1998, p. 124; 
[13] V. Dobrinoiu, în V. Dobrinoiu şi col., op. cit., p. 46; autorul face trimitere la CSJ,  

s. pen., dec. nr. 351/1996, în Dreptul nr. 7/1997, p. 107; 
[14] R. Stănoiu, în V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai,  

R. Stănoiu, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, partea specială, 
Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, p. 208; 



78 Devianţă şi criminalitate 

[15] Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 82/1973, în V. Papadopol, M. Popovici, op. cit.,  
p. 419; T. Toader, op. cit., p. 60; 

 [16] Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1943/1975, în C.D. 1975, p. 350; T. Toader, op. cit., 
p. 60; 

 [17] Trib. Jud. Dolj, Secţia penală, decizia nr. 49/1975, în R.D.P. nr. 11/11/1973, p. 174; 
Tudorel Toader, op. cit., p. 60; 

[18] ÎCCJ, s. pen., dec. nr. 251/2000, disponibilă pe www.legalis.ro; 
[19] C. A. Bucureşti, s. pen., dec. nr. 1079/2002, în CPJP 2002, p. 211; 
[20] CEDO, Secţia I, decizia pronunţată în cauza Pockajevs c. Letoniei, 21 octombrie 

2004, cererea nr. 76774/01, disponibilă pe www.scj.ro.  



Marius Ciprian Bogea 79 

 

PROTECŢIA MARTORILOR ÎN NOUL COD  
DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 
Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

E-mail: bg_cip@yahoo.com 
 
Rezumat:  
Incluşi în categoria persoanelor ale căror declaraţii sunt recunoscute drept mijloc de probă, 

martorii au un rol determinant în aflarea adevărului în procesul penal, sub condiţia coroborării datelor 
şi informaţiilor furnizate de aceştia cu cele rezultate din administrarea altor mijloace de probă, implicit 
cu respectarea dispoziţiilor referitoare la modalitătile legale de obţinere a acestora din urmă. Poate şi 
datorită acestor argumente, în acord cu practica statelor civilizate, reglementările din noul Cod de pro-
cedură penală în privinţa modalităţilor de obţinere a declaraţiilor martorilor, inclusiv a drepturilor şi 
obligaţiilor acestei categorii de persoane, au fost perfectate şi dezvoltate comparativ cu cele din vechea 
legislaţie. Măsurile de protecţie a martorilor vizează ocrotirea acestora faţă de posibilele violenţe şi 
ameninţări psihice şi fizice exercitate împotriva lor fie în scopul obţinerii unor declaraţii nereale sau 
mincinoase - favorabile unei anumite persoane, fie în sopul determinării persoanei ce are cunoştinţă 
despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă de a nu participa în proces (prin nede-
clararea a ceea ce cunoaşte). Măsurile de protecţie - parte a drepturilor pe care le au martorii în 
procesul penal (corelative obligaţiilor instituite) - reprezintă, în opinia noastră, cel mai important drept 
al acestei categorii de persoane. Explicând noţiunile de mijloc de probă şi martor, subliniind drepturile 
acestora, prezentând măsurile specifice de protecţie ce pot fi dispuse pe parcursul procesului penal în 
ceea ce priveşte martorii ameninţaţi, martorii protejaţi şi martorii vulnerabili, organele judiciare 
competente a le dispune şi în ce faze procesuale, structura competentă a aplica măsurile dispuse, 
respectiv evidenţierea unor neajunsuri în asigurarea eficientă a protecţiei acestei categorii de 
persoane, în documentarea şi argumentarea afirmaţiilor am avut în vedere atât dispoziţiile procesual 
penale în vigoare, cât şi practica judiciară în materie şi prevederile din Legea nr. 682/2002, repu-
blicată, privind protecţia martorilor. 

 
Cuvinte-cheie: protecţie; martor ameninţat; martor protejat; martor vulnerabil; procedură. 
 
 
Introducere 
Este recunoscut de majoritatea specialiştilor în domeniu faptul că „comiterea unei infrac-

ţiuni, oricât de subtilă ar fi, implică diverse tipuri de acţiuni din partea autorilor, acţiuni prin 
care se produc schimbări în mediul cu care autorul a venit în contact” [1]. Ca urmare, luând 
în considerare producerea obligatorie a unor asemenea schimbări, identificarea şi colectarea de 
către organele de urmărire penală a diferitelor probe necesare probării infracţiunii este o 
activitate strict necesară, bazată pe faptul că infractorul, de cele mai multe ori fără voinţa sa, 
lasă întotdeauna urme legate de locul comiterii infracţiunii. 

Din punctul de vedere procesual penal, toţi specialiştii sunt de acord că probele reprezintă 
„elemente de fapt cu relevanţă informativă asupra tuturor laturilor unei cauze penale; ele mai 
pot fi definite ca fiind elemente de fapt care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei 
unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor 
necesare pentru justa soluţionare a cauzei”1. 

                                                 
1 I. Neagu, M. Damaschin, Drept procesual penal - Mapă de seminarii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2010, p. 116. 
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Conform art. 97 alin. (1) din Codul de procedură penală (C. pr. pen.) proba reprezintă 
orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la 
identificarea persoanei care a savârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru 
soluţionarea justă a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. 

Acelaşi articol, în alineatul (2), enumeră exemplificativ, şi nu limitativ mijloacele de 
probă – prin intermediul cărora se obţin probele – ca fiind: declaraţiile suspectului/incul-
patului, ale persoanei vătămate, ale părţii civile, ale părţii responsabile civilmente, ale marto-
rilor, înscrisurile, rapoartele de expertiză sau constatare, procesele-verbale, fotografiile, mij-
loacele materiale de probă, respectiv orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. 

De asemenea, modalităţile legale prin care se poate obţine un mijloc de probă reprezintă 
procedee probatorii. 

 
1. Martorul. Definiţie, drepturi şi obligaţii 
Persoana fizică care are cunoştinţă despre o împrejurare determinantă, în legătură cu o 

faptă prevăzută de legea penală săvârşită de către o altă persoană, şi care poate fi ascultată 
într-o cauză penală de organele judiciare, poartă denumirea de martor [2]. 

Din interpretarea articolelor 114-124 C. pr. pen. martorii au următoarele drepturi şi 
obligaţii [3]: 

- dreptul de a i se aduce la cunoştinţă calitatea în care este audiat, respectiv faptele şi 
împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor;  

- dreptul de a nu se autoincrimina (declaraţia de martor dată de o persoană care, în 
aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori 
inculpat nu poate fi folosită împotriva sa); 

- dreptul de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor 
judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile legale;  

- dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie, respectiv 
- obligaţia de a se prezenta în faţa organului judiciar care a citat-o, la locul, ziua şi ora 

arătate în citaţie, în caz contrar putându-se aplica sancţiunea amenzii judiciare ori aducerea 
prin constrângere în baza unui mandat; 

- obligaţia de a depune jurământ sau declaraţie solemnă în faţa instanţei; 
- obligaţia de a spune adevărul, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de 

mărturie mincinoasă; 
- obligaţia de a comunica în scris, în termen de cinci zile, orice schimbare a adresei la 

care este citat, în caz contrar putând fi sancţionat cu amendă judiciară şi ulterior adus prin 
constrângere în baza unui mandat de aducere. 

 
2. Măsuri de protecţie circumscrise martorilor 
Prin măsuri de protecţie înţelegem activităţile reglementate de lege, ce pot fi dispuse şi 

desfăşurate de către organele judiciare abilitate, respectând o procedură specifică, în scopul 
evitării riscului ca martorii să nu dea declaraţii ori să distorsioneze adevărul în situaţiile în care 
viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile, activitatea profesională a lor ori a unui 
membru de familie al acestora ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor furnizate orga-
nelor judiciare sau a declaraţiilor formulate. De asemenea, măsurile de protecţie pot fi dispuse 
şi în cazul în care martorul este minor, respectiv dacă martorul a suferit o traumă în urma 
infracţiunii săvârşite ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului. 
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Din punctul de vedere procesual-penal, declaraţia martorului reprezintă mijlocul de probă, 
ascultarea martorului constituie procedeu probatoriu, iar conţinutul declaraţiei martorului 
reprezintă proba. 

Conform articolelor 125 şi 130 C. pr. pen. măsurile de protecţie sunt circumscrise catego-
riilor de martori ameninţaţi şi martori vulnerabili. Legea nr. 682/2002 privind protecţia 
martorilor [4] include în sfera de protecţie nu numai categoriile de martori menţionaţi mai sus 
şi prevăzuţi în C. pr. pen., ci şi persoanele care: 

- fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informaţii şi date cu caracter determinant, 
contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave ori contribuie la prevenirea 
producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de 
infracţiuni, respectiv contribuie la recuperarea acestor prejudicii, chiar dacă are calitatea de 
inculpat într-o altă cauză [art. 2, lit. a) pct. 2]; 

- se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi 
datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze 
prin infacţiuni grave, respectiv contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor 
prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni [art. 2 lit. a) 
pct. 3]. 

 
3. Protecţia martorilor ameninţaţi 
În situaţiile în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, liberta-

tea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia 
ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor furnizate organelor judiciare sau a declaraţiilor 
formulate, procurorul (în cursul urmăririi penale), judecătorul de cameră preliminară (în 
procedura de cameră preliminară) sau instanţa (în cursul judecăţii) acordă statutul de martor 
ameninţat, dispunând una sau mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126  
sau 127 C. pr. pen., după caz. 

Din interpretarea art. 126 C. pr. pen. rezultă că: 
a) în cursul urmăririi penale, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, procu-

rorul este obligat – din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a unui subiect 
procesual principal – să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri de protecţie: 

- supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; 
- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 

cursul deplasărilor; 
- protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va 

semna declaraţia sa; 
- audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio-

video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt 
suficiente. 

În situaţia ultimelor două măsuri, declaraţia martorului nu va cuprinde adresa reală sau 
datele de identitate ale acestuia, elementele respective fiind consemnate într-un registru special 
la care vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate. 

Acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor de protecţie, în această 
primă fază a procesului penal, se dispune prin ordonanţă. Procurorul este obligat să verifice 
periodic, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au determinat luarea 
măsurilor de protecţie, în caz contrar urmând a dispune încetarea acestora tot prin ordonanţă. 
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Dacă starea de pericol nu a încetat, măsurile de protecţie se menţin pe tot parcursul procesului 
penal. 

b) în procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară – din oficiu sau 
la sesizarea procurorului, este obligat să dispună aplicarea uneia sau mai multora dintre 
măsurile de protecţie enumerate anterior, în situaţia în care starea de pericol a apărut în această 
a doua fază a procesului penal. Acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor 
de protecţie se dispune prin încheiere, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate. 

c) în cursul judecăţii, instanţa – din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a părţi-
lor sau a persoanei vătămate, dispune acordarea statutului de martor ameninţat în situaţia în 
care starea de pericol a apărut în această fază a procesului penal. Măsura se dispune prin 
încheiere şi odată cu acordarea statutului respectiv instanţa va dispune obligatoriu şi aplicarea 
uneia sau a mai multora dintre măsurile de protecţie prevăzute de art. 127 C. pr. pen.: 

- supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; 
- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 

cursul deplasărilor; 
- nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului; 
- ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul 

mijloacelor audiovideo de transmitere, cu voce şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte 
măsuri nu sunt suficiente; 

- protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care 
acesta va depune mărturie. 

Încheierea instanţei nu este supusă căilor de atac şi se păstrează în condiţii de confi-
denţialitate. 

Codul de procedură penală stabileşte procedura în situaţia în care procurorul solicită 
instanţei de judecată acordarea statutului de martor ameninţat şi dispunerea unei măsuri de 
protecţie. Astfel, solicitarea procurorului trebuie să cuprindă numele martorului care urmează 
să fie ascultat în faza de judecată şi faţă de care se doreşte dispunerea măsurii de protecţie, 
împreună cu motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurii. Dacă cererea în 
cauză este formulată de martor, de părţi ori de persoana vătămată, instanţa poate dispune ca 
procurorul să efectueze de urgenţă verificări în ceea ce priveşte temeinicia cererii de protecţie. 
Aceasta din urmă se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procuro-
rului şi fără participarea persoanei care a formulat cererea. 

Dacă măsurile dispuse se referă la supravegherea şi paza locuinţei ori asigurarea unei locu-
inţe temporare, respectiv la însoţirea şi asigurarea protecţiei în cursul deplasărilor, procuro-
rul/judecătorul de cameră preliminară/instanţa de judecată va comunica aceasta autorităţii 
desemnate cu punerea în executare a măsurii dispuse (care poate fi un organ de poliţie). 

Articolul 129 C. pr. pen. reglementează procedura audierii martorului protejat, subîn-
ţelegându-se că fac parte din această categorie martorii care sunt audiaţi fără ca să fie prezenţi 
la organul de urmărire penală sau în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo 
de transmitere cu vocea şi imaginea distorsionate, urmându-se, după cum corect a fost apre-
ciat, cu particularităţile datorate măsurii de protecţie, procedura de drept comun [5] – regulă 
aplicabilă şi în situaţia ascultării martorului sub o altă identitate. 

Conform art. 129 alin. (3)-(7) C. pr. pen., subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii 
acestora pot adresa întrebări martorului audiat, iar organul judiciar trebuie să respingă între-
bările care ar putea conduce la identificarea martorului. De asemenea, declaraţia martorului 
protejat se înregistrează prin mijloace tehnice, video şi audio, se redă integral în formă scrisă, 
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necuprinzând adresa reală ori datele sale de identitate (care vor fi consemnate într-un registru 
special la care au acces doar organele judiciare competente în cauză). Organul de urmărire 
penală sau, după caz, judecătorul de drepturi şi libertăţi şi procurorul care a fost prezent la 
audierea martorului vor semna declaraţia acestuia dacă a fost dată în faza de urmărire penală. 
Declaraţia va fi transcrisă şi semnată de către martor, fiind păstrată în dosarul depus la parchet, 
în condiţii de confidenţialitate şi într-un loc special. În faza de judecată declaraţia martorului 
se semnează de preşedintele completului de judecată. 

Nu în ultimul rând, suportul pe care a fost înregistrată declaraţia, în original, sigilat cu 
sigiliul parchetului sau al instanţei de judecată în faţa căreia s-a dat, trebuie să se păstreze în 
condiţii de confidenţialitate. La terminarea urmăririi penale, suportul care conţine înregistrările 
efectuate în această fază a procesului penal se înaintează instanţei competente împreună cu 
dosarul cauzei, existând aceeaşi obligaţie privind confidenţialitatea. 

Legea nr. 682/2002 reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror 
viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a 
unor informaţii ori date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat 
sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în 
descoperirea infractorilor şi în soluţionarea unor cauze. După cum am menţionat mai sus, acest 
act normativ excede sfera persoanelor care au calitate de martor conform C. pr. pen. Pentru 
îndeplinirea măsurilor prevăzute în lege, a fost înfiinţat şi desemnat ca autoritate în domeniu 
Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei 
Române. Oficiul, printre altele, primeşte ordonanţa sau încheierea dispusă în vederea asigu-
rării protecţiei martorului, ia măsurile necesare în scopul includerii acestuia din urmă într-un 
Program de protecţie, implementează şi urmăreşte realizarea măsurilor din program, desem-
nează o persoană de legătură cu martorul protejat, încheie un Protocol de protecţie cu fiecare 
martor protejat, respectiv întocmeşte şi include o schemă de sprijin a acestuia.  

Cu referire strictă la persoanele care au calitatea de martor protejat conform C. pr. pen., 
includerea în Program se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele 
condiţii: 

- persoana în cauză are calitatea de martor conform C. pr. pen., iar prin declaraţiile sale 
furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infrac-
ţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii 
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni. Beneficiază de măsu-
rile de protecţie şi membrii de familie ai martorului (soţul/soţia, părinţii şi copiii acestuia), 
respectiv persoanele apropiate martorului protejat (cele de care respectivul martor este legat 
prin puternice legături afective); 

- persoana de mai sus se află în stare de pericol - situaţia în care se află martorul, membrii 
familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viaţă, integritate corporală sau libertate 
este ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le 
furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor sale; 

- există o propunere motivată din partea organelor abilitate (ordonanţă sau încheiere). 
Procedura de includere în program, organele judiciare competente, actele ce trebuie întoc-

mite, termenele, conţinutul protocolului, drepturile şi obligaţiile martorului şi ale Oficiului, 
respectiv celelalte măsuri sunt reglementate prin articolele 5-18 din lege. 
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4. Protecţia martorilor vulnerabili 
Conform art. 130 C. pr. pen. sunt martori vulnerabili martorii care au suferit o traumă ca 

urmare a săvârşirii acţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau 
inculpatului, respectiv martorii minori. 

După cum corect a fost apreciat, în situaţia acestei categorii posibilitatea dispunerii unor 
măsuri de protecţie se naşte din faptul că declaraţia dată în prezenţa altor persoane ori sub 
identitatea reală ar putea fi de natură să traumatizeze martorul sau să accentueze o anumită 
traumă suferită prin perceperea faptei comise [6]. 

Procurorul - în cursul urmăririi penale, respectiv instanţa - în cursul judecăţii, poate 
acorda statutul de martor vulnerabil şi dispune măsurile de protecţie specifice. 

În faza de urmărire penală, măsurile de protecţie ce pot fi dispuse şi care au caracter 
facultativ în raport cu acordarea statutului de martor vulnerabil pot consta în: 

- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 
cursul deplasărilor; 

- audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor 
audiovideo de transmitere, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. Distorsionarea vocii 
şi a imaginii nu este obligatorie. 

Acordarea statutului şi aplicarea măsurilor de protecţie de către procuror se face prin 
ordonanţă, din oficiu/la cererea martorului/a uneia dintre părţi/a unui subiect procesual 
principal. 

În faza de judecată decizia în privinţa acordării statutului de martor vulnerabil şi aplicării 
măsurilor de protecţie incumbă instanţei, din oficiu sau la cererea procurorului/a martorului/a 
părţilor ori a persoanei vătămate, prin încheiere, în camera de consiliu şi cu participarea 
obligatorie a procurorului. Încheierea trebuie să fie motivată şi nu poate fi supusă căilor de 
atac. 

Odată cu acordarea statutului acestei categorii de martor instanţa, facultativ, poate 
dispune aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri de protecţie: 

- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 
cursul deplasărilor; 

- nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului; 
- audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor 

audiovideo de transmitere, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. Distorsionarea vocii 
şi a imaginii nu este obligatorie; 

- protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care 
acesta va depune mărturie. 

Celelalte reguli precizate mai sus referitoare la confidenţialitate şi perioada de valabilitate 
a măsurii se aplică identic. 

 
Concluzii 
Cu toate că legislaţia în domeniu este una utilă, clară şi eficientă, din punct de vedere 

practic au fost înregistrate deficienţe în privinţa modalităţilor de aplicare efectivă a măsurilor 
de protecţie.  

Criticile pe care le formulăm privesc, pe de o parte, justificarea utilizării fondurilor 
alocate implementării măsurilor de protecţie, iar pe de altă parte, deconspirarea (inclusiv în 
mass-media) unor persoane incluse în programele de protecţie, vulnerabilităţi de natură a 
afecta încrederea în organele judiciare şi implicit în actul de justiţie, cu consecinţa refuzului 
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acceptării colaborării în viitor din partea unor persoane care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
beneficiarii unor astfel de măsuri.  
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Rezumat:  
Apreciate şi recunoscute de către doctrina şi practica judiciară drept reguli fundamentale care 

stau la baza întregii activităţi procesual penale române, exceptând punerea în mişcare şi exercitarea 
acţiunii penale - inoperabilă în faza punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti [1], principiile 
reglementate în noul Cod de procedură penală au fost regândite şi imbunătăţite comparativ cu cele din 
vechea legislaţie. Sub acest aspect, chiar dacă actuala codificarea prevede principii noi - printre 
acestea enumerându-se şi cel al separării funcţiilor judiciare - interpretarea acestora trebuie să se facă 
în mod sistematic, ţinând cont de necesitatea corelării şi întrepătrunderii lor, fiecare având valoare 
juridică imperativă egală. Pornind de la explicarea noţiunilor de principiu, funcţie judiciară şi etapă 
procesuală, subliniind organele judiciare titulare ale fiecărei funcţii procesuale şi competenţa acestora, 
argumentând unele inadvertenţe de ordin legislativ rezultate din interpretarea în ansamblu a 
dispoziţiilor procesual penale prin raportarea la principiul în cauză, prezenta lucrare se doreşte a fi un 
material de analiză detaliată care să ajute la o cât mai corectă înţelegere şi aplicare a noilor instituţii 
procesual penale. 

 
Cuvinte-cheie: principiu; funcţie judiciară; organ judiciar; competenţă; necorelare. 
 
 
Introducere 
Apreciate de doctrină drept reguli fundamentale, generale sau de bază care direcţio-

nează/asigură funcţionarea eficientă şi atingerea scopului procesului penal [2], principiile 
fundamentale au aplicabilitate în toate fazele şi etapele acestuia, reprezentând eşafodajul 
activităţilor procesual-penale, respectiv baza edictării şi aplicării tuturor regulilor procedurale. 

Prevăzute în articolele 2-12 din Codul de procedură penală (în continuare C. pr. pen.), 
actualele principii au fost structurate/clasificate în funcţie de garantarea preeminenţei dreptului 
(principiul legalităţii, al separării funcţiilor judiciare, aflarea adevărului şi ne bis in idem), de 
protecţia persoanelor implicate în procedurile penale (principiul respectării demnităţii umane 
şi a vieţii private, cel a limbii oficiale şi dreptul la interpret, prezumţia de nevinovăţie, 
respectiv dreptul la libertate şi siguranţă) şi de necesitatea asigurării calităţii procesului penal 
şi al regimului acţiunii penale (principiul caracterului echitabil şi termenul rezonabil al 
procesului penal, dreptul la apărare, respectiv obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării 
acţiunii penale) [3]. 

Din punctul de vedere al tehnicii legislative, în titlul I al C. pr. pen. a fost folosită denu-
mirea simplă de ,,principii”, şi nu cea de ,,reguli de bază” – cum era reglementarea în codul 
anterior. Acest fapt nu trebuie să ducă la concluzia că nu există şi alte reguli care guvernează 
anumite instituţii procesual-penale, însă diferenţa dintre acestea din urmă şi ideile diriguitoare, 
prevăzute în articolele 2-12 C. pr. pen., constă în aria lor de aplicabilitate: în toate fazele, 
etapele şi instituţiile procesului penal – cazul principiilor fundamentale, respectiv în legătură 
cu instituţiile în cadrul cărora sunt edictate – situaţia regulilor cu caracter limitativ. 
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Separarea funcţiilor judiciare. Noţiunile de funcţie judiciară, fază a procesului penal 
şi etapă procesuală 

Articolul 3 C. pr. pen., care reglementează principiul separării funcţiilor judiciare, pre-
vede în alin. (1) că în procesul penal se exercită: 

- funcţia de urmărire penală; 
- funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în 

faza de urmărire penală; 
- funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată; şi 
- funcţia de judecată. 
Din punctul de vedere al consacrării legislative, acest principiu este unul nou-introdus, 

nefiind stipulat în mod explicit în vechiul cod. Cu toate acestea, el se deducea din interpretarea 
sistematică a dispoziţiilor codificate anterior, în mod expres din capitolul referior la incom-
patibilitatea organelor judiciare [4]. În acelaşi timp, trebuie subliniat faptul că sub aspectul 
conţinutului noua prevedere este diferită de cea din codul anterior, având în vedere noile 
funcţii judiciare referitoare la dispoziţia asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei în faza de urmărire penală (ce intră în competenţa judecătorului de drepturi şi 
libertăţi) şi verificarea legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată (specifică judecătorului 
de cameră preliminară). 

Prima funcţie judiciară, cea de urmărire penală, coincide din punct de vedere termino-
logic cu prima fază a procesului penal. Pentru o înţelegere corectă a diferenţelor dintre acestea 
se impune explicarea noţiunilor de funcţie judiciară, respectiv de fază a procesului penal. 

Prin funcţie judiciară se înţelege direcţia importantă în care se desfăşoară activitatea 
procesual-penală în corelare sine qua non cu atribuţiile organelor judiciare prevăzute la 
articolul 30 C. pr. pen. 

Prin fază a procesului penal înţelegem diviziunile acestuia, în cadrul cărora se efectuează 
un complex de activităţi procesuale, în mod succesiv, progresiv şi coordonat, în scopul 
realizării unor sarcini specifice expres reglementate. 

Chiar dacă fazele procesului penal şi funcţiile judiciare coincid din punct de vedere 
numeric (sunt în număr de 4), ele nu trebuie confundate. Astfel, funcţiile procesual-penale sunt 
cele menţionate anterior [art. 3 alin. (1) lit. a)-d) C. pr. pen.], în timp ce fazele procesului 
penal sunt:  

- urmărirea penală; 
- camera preliminară; 
- judecata; şi 
- punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. 
Fiecare fază procesual-penală conţine una sau mai multe etape procesuale (spre exemplu, 

urmărirea penală cuprinde etapa de investigare a faptei, cea de investigare a persoanei şi cea 
privind soluţionarea cauzei de către procuror; faza judecăţii cuprinde judecata în prima 
instanţă/pe fond şi judecata în apel etc.). 

Întotdeauna funcţiile judiciare se exercită doar în cadrul fazelor procesuale. 
Revenind la subiectul prezentei lucrări, din interpretarea art. 3 alin. (1) şi (4) C. pr. pen., 

funcţia de urmărire penală incumbă procurorului şi organelor de cercetare penală, care, în 
exercitarea atribuţiilor funcţionale (implicit a acestei funcţii procesuale), strâng probele 
necesare pentru a se constata dacă există ori nu temeiuri de trimitere în judecată. 

Din punct de vedere terminologic, noţiunea funcţiei ,,de urmărire penală” este similară celei 
,,de anchetă”. Procurorul este titularul acestei funcţii, sens în care conduce, supraveghează şi 
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controlează activitatea organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi pe cea a organelor 
de cercetare penală speciale - aşa cum reiese din interpretarea dispoziţiilor art. 55-57 C. pr. pen., 
coroborate cu reglementările speciale conţinute în legea de organizare şi funcţionare a poliţiei 
judiciare, respectiv prevederile specifice referitoare la organele de cercetare penală speciale. 

După cum corect a fost sesizat, în conţinutul funcţiei de urmărire penală intră desfă-
şurarea investigaţiei faptei după momentul sesizării şi al începerii urmăririi penale, conti-
nuarea efectuării urmăririi penale faţă de suspect, supravegherea de către procuror a urmăririi 
penale efectuate de organele de cercetare penală, strângerea de probe, punerea în mişcare a 
acţiunii penale, extinderea cercetării sau a acţiunii penale, aprecierea cu privire la necesitatea 
trimiterii în judecată sau a dispunerii unei soluţii de clasare ori de renunţare la urmărirea 
penală [5]. 

Cea de-a doua funcţie judiciară, de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale persoanei în faza de urmărire penală, îl are ca titular pe judecătorul de drepturi şi 
libertăţi. Acesta este noul organ judiciar (asemenea judecătorului de cameră preliminară) care 
constituie garantul împotriva arbitrarului în dispunerea măsurilor ce presupun ingerinţe în 
drepturile şi libertăţile fundamentale în faza de urmărire penală [6]. Aceasta rezultă din 
interpretarea art. 3 alin. (1) lit. b) cu art. 3 alin. (5) C. pr. pen. De asemenea, conform art. 53  
C. pr. pen., această nouă categorie de judecători îşi exercită competenţa în ceea ce priveşte: 

- soluţionarea măsurilor preventive, a măsurilor asigurătorii şi a măsurilor de siguranţă cu 
caracter provizoriu;  

- încuviinţarea percheziţiilor (domiciliare şi/sau informatice), a folosirii metodelor şi 
tehnicilor speciale de supraveghere sau de cercetare ori a altor procedee probatorii;  

- audierea martorilor în cursul urmăririi penale în cadrul procedurii audierii anticipate; 
- soluţionarea contestaţiei cu privire la depăşirea termenului rezonabil al urmăririi penale – 

atribut care îl transformă în garantul dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil;  
- emiterea mandatului de aducere, în urma solicitării procurorului, în situaţiile în care 

pentru executarea mandatului este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu 
sau sediu. 

După cum rezultă din titulatura funcţiei în cauză, toate aceste atribuţii sunt exercitate doar 
cu ocazia desfăşurării primei faze a procesului penal - urmărirea penală. Sub acest aspect, 
categoria de judecători menţionată reprezintă un filtru de legalitate în privinţa garantării şi 
respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cursul urmăririi penale. Reglementarea 
acestei categorii s-a făcut şi pentru a institui un control, în faza de urmărire penală, asupra 
modului de obţinere a probelor a căror administrare presupune restrângerea unor drepturi ale 
persoanei, neexistând o atribuţie exclusivă în materie [7], ci limitativă la competenţa precizată 
mai sus.  

A treia funcţie judiciară edictată în ordinea logică şi cronologică a fazelor procesual-penale 
este cea de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată. În legătură cu aceasta 
trebuie subliniate trei aspecte: 

- categoria de judecători la care ne referim reprezintă, cel puţin sub aspect terminologic, 
o noutate în procedura penală română (asemenea judecătorului de drepturi şi libertăţi); 

- conform art. 3 alin. (6) C. pr. pen., atributele judecătorului de cameră preliminară sunt 
circumscrise verificării legalităţii actului de trimitere în judecată (rechizitoriul), a probelor pe 
care se bazează acesta, respectiv verificării legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată, cu 
respectarea procedurilor prevăzute de art. 343-348 C. pr. pen.; 
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- articolul 3 C. pr. pen. reglementează, prin excepţie de la regimul incompatibilităţii 
funcţiilor judiciare, compatibilitatea funcţiei exercitate de judecătorul de cameră preliminară 
cu cea a funcţiei de judecată, regulă a cărei aplicabilitate este exclusă în situaţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) C. pr. pen. (când soluţionând plângerile în cauzele în 
care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale le admite, desfiinţează soluţia atacată şi 
dispune începerea judecăţii). 

După cum corect s-a apreciat, judecătorul de cameră preliminară efectuează un control de 
legalitate a posteriori, atât a rechizitoriului, cât şi a probelor pe care se bazează acesta 
(implicit a actelor efectuate în cursul urmăririi penale), de regulă fiind acelaşi judecător care 
va exercita şi funcţia de judecată pe fond/în primă instanţă [8]. De asemenea, exercitarea 
acestei funcţii are loc în cadrul celei de-a doua faze a procesului penal – camera preliminară, 
reprezentând atributul exclusiv al judecătorului ce compune camera preliminară. 

Cea de-a patra funcţie judiciară, de judecată, este atributul instanţei, în complete legal 
constituite – conform art. 3 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 3 alin. (7) C. pr. pen. Astfel, 
exercitarea acestei funcţii are loc în cadrul celei de-a treia faze a procesului penal – judecata, 
reprezentând atributul exclusiv al judecătorului/judecătorilor ce compun completele de 
judecată. 

În cursul judecăţii completul verifică temeinicia acuzaţiei formulate de către procuror, 
prin evaluarea probatoriului administrat, respectiv administrează – în mod excepţional – noi 
probe, în scopul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care să rezolve conflictul de drept 
penal substanţial dedus judecăţii. 

 
Concluzii 
Din punctul de vedere al originii, principiul separării funcţiilor judiciare este specific 

sistemelor procesuale adversiale, unde funcţia de judecată este distinctă de funcţiile de acuzare 
şi de apărare [9]. 

Cu toate că în doctrină s-a susţinut, în esenţă, că pe parcursul soluţionării unei cauze 
penale se disting trei funcţii procesuale importante – acuzarea, apărarea şi jurisdicţia (rezol-
varea conflictului de drept penal substanţial dedus instanţelor de judecată) noile reglementări 
în materie nu au fost lipsite de critică [10]. Argumentele pro şi contra au fost circumscrise 
noutăţii aduse prin edictarea acestui principiu, cu referire la conţinutul reglementării, în sensul 
că s-au avut în vedere doar organele judiciare care au competenţe în procesul penal, fără a fi 
luat în considerare inculpatul sau persoana vătămată [11]. 

Ne exprimăm opinia că practica judiciară va fi cea care va stabili, în cele din urmă, 
eficienţa noilor reglementări. 
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Rezumat:  
Lucrarea de faţă abordează cele mai importante probleme privind modul în care se desfăşoară în 

prezent activităţile instituţiilor specializate ale statului, activităţi direcţionate pentru a identifica 
sustragerea pe orice cale a contribuabililor de la plata obligaţiilor faţă bugetul de stat consolidat. 
Referirile regăsite aici sunt realizate în principal din perspectivă normativă, ţinând seama de 
reglementările juridice aplicabile „la zi”. De asemenea, sunt indicate punctele forte şi punctele slabe 
ale activităţii de investigare în domeniul fiscal (controlul antifraudă, inspecţia fiscală etc.), arătând 
totodată care sunt soluţiile pentru îmbunătăţirea cadrului instituţional (propuneri de lege ferenda). 

 
Cuvinte-cheie: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; sustragere de la plata obligaţiilor 

bugetare; proceduri fiscale; control antifraudă; inspecţia fiscală. 
 
 
1. Consideraţii introductive  
Problema evaziunii fiscale preocupă numeroşi cercetători având formaţie atât juridică, dar 

şi economică1,2,3,4,5,6. În materia prevenirii şi combaterii acestui fenomen, pe plan naţional, 
anul 2015 a avut o însemnătate aparte, situaţie explicată de noi mai pe larg într-o lucrare 
recentă7. Avem în vedere, în primul rând, faptul că acesta a fost anul în care au fost adoptate 
Noile Coduri – cel fiscal8 şi cel de procedură fiscală9. Pe de altă parte, tot acum a fost 
declarată, de Curtea Constituţională, ca fiind neconstituţională o importantă normă legală care 
a guvernat timp de zece ani activitatea antievaziune. Este vorba despre dispoziţiile art. 6 din 
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale10, cu modificările 
ulterioare („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 

                                                 
1 N.-C.Aniţei, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.  
2 I. Bostan, Drept financiar, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008.  
3 C.F. Costas, M.S. Minea, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.  
4 D. Drosu-Şaguna, M. Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.  
5 N. Niţă, Drept financiar şi fiscal, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2010. 
6 N. Niţă, Euro-Plus Pact and the need to combat tax evasion in Romania, Economy, Cognition, 

Transdisciplinarity Journal, Vol. XIV, Issue no. 1, 2011, p. 267-275. 
7 I. Bostan, D.-E. Dascălu, Investigaţia fiscală. Elemente legislative privind exercitarea inspecţiei şi a 

controlului antifraudă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2016, p. 7-12. 
8 Parlamentul României (2015). Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal, M. Of. nr. 688 din 10 

septembrie 2015. 
9 Parlamentul României (2015). Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 547 din 23 

iulie 2015. 
10 Publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005. 
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impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.”), care au reprezentat obiect al excepţiei de 
neconstituţionalitate. Amintim, foarte sumar, că respectiva excepţie a fost admisă pe motivul 
că nu respecta exigenţele constituţionale referitoare la calitatea legii, neîntrunind condiţiile de 
claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate, fiind contrară dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din 
Constituţie11. Totodată, s-a reţinut că: „legiuitorul, prin normele criticate, a urmărit să descura-
jeze contribuabilii de la sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat (...), însă atingerea 
de către stat a unor obiective, chiar şi atunci când acestea sunt de interes general şi necesare, 
nu se poate face decât cu respectarea Constituţiei (...). Astfel, nu se poate pretinde unui subiect 
de drept să respecte o lege care nu este clară, precisă, previzibilă şi accesibilă, întrucât acesta 
nu îşi poate adapta conduita în funcţie de ipoteza normativă a legii; tocmai de aceea, 
autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, după caz, are obligaţia de a edicta norme 
care să respecte trăsăturile mai sus arătate”. Am recurs la aceste menţionări spre a releva 
prevalenţa legalităţii şi a prevederilor constituţionale, neomiţând mai ales că şi cei controlaţi, 
contribuabili – mai mult ori mai puţin „disciplinaţi fiscal” – au o serie de drepturi pe parcursul 
derulării acţiunilor investigative ale instituţiilor specializate ale statului. Potrivit Noului Cod 
de procedură fiscală, „Principii de conduită – principiul legalităţii”: procedura fiscală se 
desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii, organul fiscal având obligaţia de a asigura 
respectarea dispoziţiilor legale privind realizarea drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului sau 
a altor persoane implicate în procedură12. Emblematică este prevederea din actul normativ 
amintit, potrivit căreia pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale aferente acestora nu se 
poate derula concomitent şi un control inopinat cu o inspecţie fiscală derulată la acelaşi contri-
buabil. Să mai amintim, în acest context, doar că organul fiscal este obligat la respectarea 
riguroasă a drepturilor contribuabililor în fiecare procedură aflată în derulare, dezvoltarea 
principiului bunei-credinţe necesitând a guverna relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale. 
Astfel, potrivit acestui principiu, contribuabilul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile şi să-şi 
exercite drepturile, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, iar organul 
fiscal este obligat la respectarea riguroasă a drepturilor contribuabililor în fiecare procedură 
aflată în derulare. 

 
2. Noul regim juridic aplicabil investigaţiilor din sfera financiar-fiscală 
Preocupaţi de problematica sugerată de tema aleasă cu acest prilej, remarcăm că, prin 

adoptarea Noului Cod de procedură fiscală, avem de-a face cu reguli cu totul noi în această 
privinţă, importante în combaterea unuia din fenomenele economico-sociale complexe cu care 
se confruntă România şi ale cărui consecinţe negative încearcă să le diminueze cât mai mult 
posibil. Combaterea acestui fenomen, care în prezent generează importante pierderi bugetare, 
cu largi implicaţii la nivel social şi economic, constituie de altfel o preocupare constantă a 
României, care trebuie să introducă, în mod sistematic şi eficient, măsuri pentru preîntâm-
pinarea şi limitarea evaziunii fiscale13. Mai mult, în cazul particular al ţării noastre, fenomenul 
evaziunii fiscale a fost definit ca o ameninţare la adresa siguranţei naţionale – prin Hotărârea 

                                                 
11 CC, Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 495 din 06 iulie 2015. 
12 CECCAR (2016), O prezentare a Noului Cod de procedură fiscală, Timişoara. 
13 Guvernul României (2010), Notă de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru 

combaterea evaziunii fiscale. 
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Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 69 din 28 iunie 201014, dată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională15. Este relevant să spunem că, în 
România, la nivelul anului 2013, evaziunea fiscală reprezenta 16,2% din PIB16, rezultând că 
are un efect semnificativ asupra veniturilor fiscale, totodată perturbând activitatea economică 
în cadrul pieţei interne. Perturbarea ca atare este dată de crearea unor fluxuri nejustificate de 
bunuri şi de introducerea pe piaţă internă a unor mărfuri la preţuri nejustificat de mici17. În 
acest context, cresc rolul şi importanţa investigaţiilor desfăşurate de organele fiscale, cuvintele 
de ordine necesitând a deveni „calitatea” şi „eficienţa”. În sens larg, noţiunea de control fiscal 
– totalitatea activităţilor efectuate de organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire 
de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor prevăzute de lege - înglobează atât inspecţia fiscală, 
aşa cum este aceasta definită de Codul de procedură fiscală18, precum şi controlul antifraudă. 
Rândurile ce urmează sunt consacrate tratării distincte a acestor două componente investi-
gative: inspecţia fiscală şi controlul antifraudă. 

 
2.1. Inspecţia fiscală. Obiectul inspecţiei fiscale19 îl constituie verificarea legalităţii şi 

conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către 
contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea 
bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente 
acestora. Inspecţia fiscală este realizată în mod exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit prin ANAF 
sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
ori de alte autorităţi având competenţe legale în administrarea unor sume datorate bugetului 
consolidat. Ansamblul de activităţi circumscrise inspecţiei fiscale este reglementat de Codul 
de procedură fiscală20,21, care în Titlul VII, „Inspecţia fiscală”, stipulează maniera concretă de 
desfăşurare, ţinând cont de faptul că administraţia fiscală verifică îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de legea fiscală utilizând mai multe forme de control, chiar dacă toate au ca scop 
final perceperea sumei corecte a obligaţiilor datorate de contribuabili.  

Activitatea de inspecţie fiscală presupune22: 
• examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului (C/P);  
• verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa 

contabilă şi fiscală a C/P;  

                                                 
14 Parlamentul României (2011), Expunere de motive pentru modificarea Legii nr. 241/2005 prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale. 
15 Parlamentul României (1991), Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată în 

2014, publicată în M. Of. nr. 190 din 18 martie 2014. 
16 ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (2014), Raportul de activitate pe semestrul I/2014, 

tipărit la Unitatea de Imprimerie Rapidă Râmnicu Vâlcea, 2014, p. 10-11. 
17 Guvernul României (2010), Notă de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru 

combaterea evaziunii fiscale. 
18 Parlamentul României (2015), Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 547 din 23 

iulie 2015. 
19 E. Voinea, Inspecţia fiscală versus controlul antifraudă, 2014, Avocatnet.Ro, 1 aprilie. 
20 Parlamentul României (2015), Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 547 din 23 

iulie 2015. 
21 Guvernul României (2015), O.U.G. nr. 50/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 pri-

vind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015. 
22 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 113 – Obiectul inspecţiei fiscale. 
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• analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu 
informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante 
pentru aplicarea legislaţiei fiscale; 

• verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea 
şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă;  

• solicitarea de informaţii de la terţi şi verificarea locurilor unde se realizează activităţi 
generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile; 

• solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al C/P sau împuternicitul 
acestuia (...) ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru 
clarificarea şi definitivarea constatărilor; 

• informarea reprezentantului legal al C/P cu privire la constatările inspecţiei fiscale, 
precum şi discutarea acestora;  

• stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, 
după caz, faţă de obligaţia fiscală principală declarată de C/P şi/sau stabilită, după caz, de 
organul fiscal; 

• sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi 
contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la 
prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;  

• dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii şi aplicarea de sigilii asupra 
bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.  

În conformitate cu unele reglementări mai recente, „Nu intră în atribuţiile inspecţiei 
fiscale efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice sau orice alte verificări solicitate de organele 
de urmărire penală, în vederea lămuririi unor fapte ori împrejurări ale cauzelor aflate în lucru 
la aceste instituţii”23. Verificările la care se poate recurge pot fi prin sondaj, luându-se selectiv 
documente şi operaţiuni semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere şi de 
plată a obligaţiilor fiscale, ori de tip exhaustiv, când se controlează toate documentele şi 
operaţiunile în cauză. Mai nou, putem avea de-a face şi cu controlul electronic, respectiv acea 
„verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediul electronic, utilizând 
metode de analiză, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate”24. 
Potrivit Raportului de performanţă al ANAF25 pe anul 2015, principalele obiective ale 
activităţii de inspecţie fiscală în anul 2015 au avut în vedere continuarea măsurilor de 
prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, diminuarea metodelor de evitare a declarării şi plăţii 
obligaţiilor fiscale, creşterea conformării voluntare la declarare şi plată. Referindu-ne aici, 
foarte pe scurt, şi la rezultatele inspecţiei fiscale realizate de ANAF, arătăm, potrivit sursei 
menţionate anterior, că, în anul 2015 urmare a acţiunilor efectuate la contribuabili persoane 
juridice şi fizice (61.054 inspecţii fiscale şi controale), au fost înregistrate rezultate 
semnificative (detalii în Tabel 1) la principalii indicatori de performanţă:  

• au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 18,84 mld. lei;  
• au fost înaintate 3.348 sesizări penale însumând 11,25 mld. lei;  
• au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare totală de 4,97 mld. lei;  

                                                 
23 Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor 

utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, M.Of. nr. 965 din 28 decembrie 2015. 
24 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 116 – Metode de control. 
25 ANAF (2016), Raport de performanţă pe anul 2015. 
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• au fost aplicate 11.117 amenzi în valoare de 24,9 mil. lei;  
• au fost confiscate bunuri şi numerar în valoare de 22,1 mil. lei;  
• a fost diminuată pierderea fiscală în valoare de 2,70 mld. lei. 
 

Tabel 1. Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală (2015) 
 

 
 

Sursa: ANAF (2016), Buletin statistic fiscal, Trim. IV/2015, Bucureşti, 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal4_2015.pdf 

 
Acţiunile specifice în care sunt implicate structurile de inspecţie fiscală au constat şi în: 

(i) inspecţii fiscale pentru soluţionarea în termen a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată 
cu opţiune de rambursare; (ii) control ulterior rambursării TVA la contribuabilii selectaţi în 
funcţie de nivelul riscului; (iii) verificări în vederea soluţionării cererilor de restituire de accize 
încadrate în categoria de risc fiscal mare; (iv) inspecţii fiscale din proprie iniţiativă, la 
contribuabilii cu risc fiscal ridicat etc. 

 
2.2. Controlul antifraudă. Regulile de control fiscal incluse în Titlul VI sunt redate pe 

mai multe capitole, destinate fiecare unui anume tip de verificare, luând în considerare 
obiectivele acestora. De exemplu, Capitolul III reglementează „Controlul antifraudă”, văzută 
tot ca o procedură de control fiscal. Cât priveşte tipologia controlului antifraudă, acesta este 
de tip operativ şi inopinat şi are loc inclusiv în scopul realizării de operaţiuni de control 
tematic – acea verificare prin care se urmăreşte constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc 
fiscal specific uneia sau mai multor activităţi economice determinate26. Această activitate 
revine inspectorilor Direcţiei generale antifraudă fiscală (cu excepţia celor din cadrul Direcţiei 
de combatere a fraudelor), înfiinţată în cadrul ANAF în data de 26 iunie 2013, prin ordonanţă 
de urgenţă27, având drept obiectiv prioritar combaterea fermă a evaziunii fiscale şi a fraudei 
fiscale şi vamale28. Direcţia în cauză şi-a îndreptat atenţia spre obiective vizând creşterea 

                                                 
26 E. Voinea, Inspecţia fiscală versus controlul antifraudă, 2014, Avocatnet.Ro, 1 aprilie. 
27 Guvernul României (2013), O.U.G. nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014. 
28 DGAF/ Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (2014), Raport după primul an de activitate (decembrie 2013 – 

decembrie 2014). 
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gradului de conformare a contribuabililor, atât prin asigurarea prezenţei inspectorilor anti-
fraudă în anumite zone, cât şi prin monitorizarea unor activităţi cu risc fiscal ridicat, totodată 
urmărind şi identificarea fenomenelor de fraudă fiscală cu implicaţii semnificative asupra 
bugetului general consolidat, pe baza analizei de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii 
specializate. Activitatea de control antifraudă, reglementată, aşa cum am arătat, tot de Codul 
de procedură fiscală, este abordată, de asemenea, ca o procedură de control fiscal, în acest caz 
fiind foarte frecvente acţiunile care nu presupun înştiinţarea prealabilă a contribuabilului/plă-
titorului. 

Aceste acţiuni pot include29: 
• verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire 

la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale; 
• verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale unui contribuabil/plătitor, în 

corelaţie cu cele deţinute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită 
control încrucişat; 

• verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaţia fiscală 
faptică, precum şi constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific. 

 

Spre ilustrare a rezultatelor activităţii DGAF în anul 201530 (detalii în Tabel 2), arătăm că 
structurile antifraudă (de prevenire şi control) au stabilit sume (respectiv, prejudicii aferente 
actelor de sesizare penală şi sancţiuni contravenţionale) în valoare totală de 5,09 mld. lei, în 
creştere cu aproximativ 32,6% faţă de anul 2014.  

 
Tabel 2. Rezultatele activităţii de control antifraudă fiscală (DGAF, 2015) 

 

 
 

Sursa: ANAF (2016), Buletin statistic fiscal, Trim. IV/2015, Bucureşti, 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal4_2015.pdf 

 

Pe de altă parte, potrivit sursei menţionate anterior, inspectorii antifraudă din cadrul 
Direcţiei de combatere a fraudelor, detaşaţi la unităţile de parchet (în vederea acordării 

                                                 
29 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 134 – Obiectul controlului inopinat. 
30 ANAF (2016), Raport de performanţă pe anul 2015. 
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suportului tehnic de specialitate procurorilor în cauzele penale din domeniul 
economico-financiar), au stabilit în anul 2015, în rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifice, 
prejudicii în valoare totală de 7,90 mld. lei şi au contribuit la indisponibilizarea unor bunuri în 
valoare de 1,50 mld. lei. 

 
3. Soluţii posibile, plecând de la punctele tari şi cele slabe ale activităţii investigative 

din domeniul fiscal  
Atât reglementarea veche, cât şi cea nouă – cu referire la Codul de procedură fiscală – 

conţin prevederea potrivit căreia „organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza orga-
nele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi 
care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea 
penală”31. De altfel, inspectorul fiscal este obligat să facă o plângere penală, ori de câte ori are 
o suspiciune, nefiind reglementat care este volumul prejudiciului în cauză, cum a apărut etc. În 
atari situaţii, inspectorii fiscali trebuie să întocmească proces-verbal bilateral (semnat de 
organul de inspecţie fiscală şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei, cu sau fără 
explicaţii/din partea celui controlat), care constituie act de sesizare şi stă la baza documentaţiei 
care se transmite organelor de urmărire penală. Evident că, în practică, asemenea situaţii sunt 
multiple, organele de urmărire penală fiind încărcate cu dosare deschise pe baza reglementării 
amintite, care sunt de ordinul zecilor de mii. De exemplu, pe linia descoperirii şi combaterii 
evaziunii fiscale32, doar în anul 2015, DGAF a înaintat 810 acte de sesizare organelor de 
urmărire penală, pentru un prejudiciu în valoare totală de 4,70 mld. lei (în creştere cu 
aproximativ 36% faţă de anul 2014). La acestea se adaugă şi cele 3.348 sesizări penale (însu-
mând 11,25 mld. lei) întocmite de inspecţia fiscală.  

Recuperarea sumelor devine cât se poate de greoaie (demarând abia după o soluţie deve-
nită definitivă), procesul birocratic amplificându-se şi prin gestionarea complexelor măsuri 
asigurătorii. Concret, în vederea asigurării recuperării sumelor sustrase de la plata către 
bugetul consolidat al statului au fost instituite doar de către DGAF, în anul 2015, 1.666 măsuri 
asigurătorii pentru active patrimoniale, în valoare totală de 2,59 mld. lei (în creştere cu 4% faţă 
de anul 2014), la care trebuie adăugate cel puţin tot atâtea, fiind vorba de numărul ridicat de 
măsuri asigurătorii întocmite de inspecţia fiscală. Toate demersurile, presupuse de cele arătate, 
implică resurse umane şi financiare apreciabile, negarantând-se însă recuperarea integrală a 
prejudiciilor (suma impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului gene-
ral consolidat şi a dobânzilor aferente acestora) în perioade de timp rezonabile. De aceea, până 
la un anumit plafon al sumelor sustrase – care ar face obiect al evaziunii/ fraudei fiscale – s-ar 
impune instituirea măsurii de a nu se mai sesiza organele de urmărire penală, cu condiţia 
achitării/recuperării lor de la făptuitori într-un termen stabilit. Observăm că în acelaşi sens se 
conturează o iniţiativă a Executivului român (la data elaborării prezentei lucrări, aflată faza 
dialogului cu Ministerul Justiţiei şi cu Parchetele), fiind vorba despre posibilitatea instituirii 
renunţării la plângerea penală în cazurile de „mică evaziune” (sub un anumit plafon, de pildă 
dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 de euro). Iniţiativa este cât se poate de 
justificată, mai ales că s-a dovedit statistic că „peste 50% din dosare au ca prejudiciu sume 
foarte mici, cca 1% din total prejudiciilor”33. Concret, ar urma ca – prin modificarea Legii  

                                                 
31 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 132 - Sesizarea organelor de urmărire penală. 
32 ANAF (2016), Raport de performanţă pe anul 2015. 
33 Guvernul României (2016), Declaraţie de presă a ministrului finanţelor publice.  
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nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale34 – „în cazurile de mică 
evaziune să nu mai existe plângeri penale, astfel încât instanţele să fie degrevate de mii de 
dosare, iar eforturile autorităţilor să fie îndreptate spre recuperarea prejudiciilor. Rămâne de 
văzut care vor fi pragurile impuse de noua legislaţie şi cum va fi definită mica evaziune (...)”35. 
În textul proiectului de act normativ elaborat de Executiv se propune: „După articolul 9 – la 
Legea nr. 241/2005 (nota autorului) – se introduce un nou articol, art. 9¹, cu următorul cuprins: 
«Art. 9¹ – (1) Faptele prevăzute la art. 8 şi 9 sunt considerate infracţiuni numai dacă valoarea 
prejudiciului este mai mare de 20.000 de euro, inclusiv, în echivalentul monedei naţionale la 
data emiterii actului constatator; (2) Pentru infracţiunile prevăzute la art. 8 şi 9, acţiunea 
penală se pune în mişcare numai la plângerea prealabilă a organului fiscal. Organul fiscal 
retrage plângerea prealabilă dacă prejudiciul este achitat integral de făptuitor.»”36. O primă 
consecinţă favorabilă ar fi că dosarele penale deschise în cazurile de evaziune estimate la cel 
mult 20.000 de euro pot fi închise în cazul în care vinovatul plăteşte suma şi penalităţile până 
la primul termen de judecată. Apoi, în opinia noastră, după corelarea prevederilor din Legea 
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu Codul penal, Codul de 
procedură penală şi Codul de procedură fiscală, nu sunt de neglijat nici efectele pe care le 
anticipăm pe linia eficienţei la nivelul instituţiilor care trebuie să combată evaziunea fiscală.  

 
4. Concluzii 
Demersul nostru vine să arate cât de importantă este legislaţia aplicabilă investigaţiilor 

din sfera financiar-fiscală la nivel naţional. Dincolo de importanţa atingerii de către stat a unor 
obiective pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, evident, prevalează necesitatea 
respectării Constituţiei, dar am încercat să aducem şi unele explicaţii legate de mecanismul fin 
al dezvoltării principiului bunei-credinţe care, într-o economie liberă, trebuie să circumscrie 
relaţiile dintre operatori economici/contribuabili şi organele fiscale.  

Investigaţiile fiscale, respectiv ansamblul de activităţi efectuate de organele fiscale pentru 
verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor prevăzute de lege 
(în fapt, inspecţia fiscală şi controlul antifraudă) generează multiple probleme în activitatea de 
management financiar public. Noi însă, după unele referiri la cadrul juridic actual şi la rezulta-
tele concrete ale respectivelor investigaţii, ne-am concentrat mai ales asupra valorificării rezul-
tatelor în cauză.  

Respectiv, am abordat critic eficienţa măsurilor postinvestigaţie pentru cazurile când se 
impune sesizarea Parchetelor, ştiut fiind că inspectorul fiscal este obligat să facă plângere 
penală de câte ori are o suspiciune, nefiind reglementat care este volumul prejudiciului în 
cauză, cum a apărut acesta etc. Evident, măsura care se impune nu poate fi decât în consonanţă 
cu ceea ce deja se conturează printr-un nou act normativ: instituirea renunţării la plângerea 
penală în cazurile de „mică evaziune”, cu condiţia achitării/recuperării prejudiciilor de la 
făptuitori într-un termen stabilit. Argumentele aduse le-am situat în jurul ideii că, aşa cum este 
acum legislaţia (Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Codul 
penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură fiscală), implică resurse umane şi 

                                                 
34 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 672 din  

27 iulie 2005. 
35 C.P., „Guvernul a discutat modificări la legea evaziunii fiscale (...)”, 23 noiembrie 2016. 
36 Al. Bratu, „Guvernul modifică Legea evaziunii: fără dosar penal dacă se plăteşte prejudiciul care este sub 

50000 de lei”, Curentul, 24 noiembrie 2016. 
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financiare apreciabile, negarantând-se recuperarea integrală a prejudiciilor în perioade de timp 
rezonabile. 
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Rezumat: 
Tema lucrării are la bază studiul internaţional „Diagnoza privind minorii cerşetori ce provin din 

oraşele Bacău, Roman, Piatra-Neamţ”, realizat de către Organizaţia Terre des Hommes - filiala 
România, Ministerul Francez al Afacerilor Externe şi de Dezvoltare Internaţională, în colaborare cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Bacău, precum şi alte 
instituţii de stat, de la nivel naţional şi internaţional.  

Implicarea profesioniştilor din cadrul D.G.A.P.S.C. Bacău este motivată de creşterea numărului 
de infracţiuni (furturi, tâlhării) comise de către minorii cu vârste sub 14 ani, provenind din comunităţi 
urbane şi rurale ale judeţului, în spaţiul internaţional. Majoritatea infracţiunilor sunt iniţiate şi susţi-
nute de către membrii familiei naturale sau lărgite a copiilor, strategia de bază fiind aceea de a atenua 
riscul lor de urmărire penală, cu atât mai mult cu cât deja sunt în evidenţele mai multor state din 
Europa (ex.: Elveţia, Belgia, Germania, Spania, Marea Britanie).  

Aceste strategii de sustragere de la diferitele sisteme judiciare europene s-au popularizat, atrăgând 
familii cu minori care nu fuseseră niciodată în spaţiul internaţional. Aşa se explică creşterea alarmantă 
a numărului de copii implicaţi în acte delincvenţionale. 

Analiza situaţiilor statistice cu privire la copiii delincvenţi, implicarea instituţiilor de protecţie 
socială în instrumentarea cazurilor, dificultatea autorităţilor străine din ţările de primire de a cunoaşte 
identitate reală, de a-i asocia unei familii, unui domiciliu etc., politica de evacuare a ghetourilor din 
spaţiul francez, având ca efect scăparea cu uşurinţă a familiilor de orice formă de control social, au 
determinat iniţierea unei colaborări între actorii francezi şi cei români, în cadrul unui aşa-zis comitet 
de pilotaj – ca parteneriat operaţional în materie de protecţie a copilului. 

 
Cuvinte-cheie: delincvenţă; comportament social; copil; sistem de justiţie; parteneriat operaţional. 
 
 
Introducere 
Este ştiut faptul că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase o reprezintă 

copiii, totodată ei fiind şi cel mai vulnerabil grup social, deoarece au nevoie de grijă, atenţie, 
un mediu sigur şi o atitudine sănătoasă din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei 
fapte cu caracter antisocial a devenit îngrijorătoare, cel puţin în ultimii doi ani, numărul 
cazurilor crescând semnificativ. Aceasta necesită intervenţii prompte de suport şi protecţie din 
partea familiei, instituţiilor de stat şi private din comunitate şi, atunci când situaţia o impune, a 
sistemului de justiţie.  

În ultimii ani, la nivelul judeţului Bacău au fost lansate mai multe intervenţii speciale pe 
acest grup-ţintă. Una dintre acestea vizează un parteneriat operaţional dezvoltat de către 
DGASPC Bacău şi autorităţile statului francez, iniţiat de către Fundaţia Terre des Hommes – 
filiala România, urmărind ca principale obiective: 

- identificarea şi înţelegerea recrutării şi a modurilor de influenţare a minorilor 
delincvenţi; 
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- stabilirea unei diagnoze privind gestionarea fenomenului de către autorităţile locale şi 
judeţene responsabile de intervenţie, respectiv: serviciile publice de asistenţă socială de la 
nivelul primăriilor – în faza de evaluare primară, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului - în faza de evaluare specializată complexă, poliţia – în faza de prevenire a 
acţiunilor care ar putea ameninţa comunitatea, de investigare a delictelor şi de trimitere în 
judecată a celor vinovaţi, şcoala – în faza de prevenire a actelor delincvenţionale, mass-media, 
comunitatea; 

- elaborarea unor instrumente concrete de lucru, ca ajutor în stabilirea acţiunilor de luptă 
împotriva acestui fenomen, începând cu faza de identificare a minorilor infractori, intervenţie 
şi protecţie, până la acţiuni de prevenire primară, secundară şi terţiară a criminalităţii în rândul 
minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani. 

- dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării internaţionale dintre statul român şi 
cel francez, în condiţiile în care practica ne-a demonstrat că procedurile actuale şi legislaţia în 
vigoare nu sunt eficiente. 

 
Capitolul I. Metodologia cercetării 

 
1. Consideraţii generale 
Datele statistice furnizate de autorităţile franceze, respectiv: Serviciul Educativ pentru 

Tribunalul Minorilor (UEAT) din Franţa, Brigada de Protecţie pentru Minori (BPM) din 
Franţa, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Franţa, către autorităţile române, au stabilit 
că un număr de 80 de minori, cu domiciliul în diferite regiuni ale Moldovei, desfăşoară 
activităţi de furt din buzunare la metroul parizian. Oraşele identificate de autorităţi sunt: 
Roman, Bacău şi Piatra-Neamţ. 

În acest context, echipa de cercetare condusă de un expert francez, sociologul Olivier 
Peyroux, şi formată din specialişti din domeniu, şi-a început misiunea în teren, în luna 
februarie 2016, la Bacău, Roman şi Piatra-Neamţ, realizând următoarele demersuri: 

- focus grupuri cu actori locali şi ONG-uri, ce desfăşoară activităţi susţinute în domeniu, 
atât din Romania, cât şi din Franţa; 

- interviuri cu actori relevanţi de la nivel naţional, factori decizionali pentru această 
problematică; 

- interviuri pe teren cu persoane-resursă pentru grupurile-ţintă; 
- analiza unor studii documentare, cuprinzând cercetări, articole de presă, rapoarte etc.; 
 
2. Cadrul conceptual de intervenţie şi reacţie la infracţiunile comise de copiii români 

în spaţiul francez 
Analiza situaţiei, din punct de vedere infracţional, la nivelul judeţului Bacău a generat o 

aprofundare a studierii cauzelor care au dus la apariţia fenomenului de delincvenţă juvenilă. 
Astfel, în funcţie de rechizitoriile transmise Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului şi Comisiei pentru Protecţia Copilului Bacău, de către Parchetele de pe 
lângă Judecătoria Bacău, Oneşti, Moineşti şi Parchetele de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi 
de instrumentarea cazurilor, din perspectiva psihosocială, s-au evidenţiat următoarele cauze: 

- cauze specifice: abandonul şcolar al copiilor proveniţi din familii vulnerabile din punct 
de vedere social sau cu un istoric infracţional; lipsa de supraveghere de către părinţi; disconti-
nuitatea în educaţie a minorilor; copii proveniţi din unităţi rezidenţiale (centre de plasament, 
şcoli speciale); necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor frecventate de 
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minori; lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală; influenţa unor infractori majori 
aflaţi în anturajul minorilor, prin determinarea acestora de a comite fapte antisociale; consu-
mul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool, în scopul inducerii unei stări 
euforice. 

- cauze generale: modificările esenţiale intervenite în viaţa economică, socială, culturală, 
administrativă şi juridică şi dificultăţile de adaptare a unor persoane la acestea; structurile şi 
mecanismele controlului social, specifice statului de drept, care nu sunt în totalitate constituite 
şi nu funcţionează la parametrii doriţi; menţinerea, păstrarea anumitor structuri cu disfuncţio-
nalitate în educaţia cetăţenilor; situaţia venitului naţional şi a celui individual; efectele produse 
de criza economică, cu urmări nefaste asupra vieţii materiale şi spirituale a cetăţenilor; apariţia 
pe piaţă a unor produse, bunuri şi obiecte de valoare şi tentaţia unor persoane de a intra în 
posesia lor; apariţia şi creşterea numărului locurilor unde sunt amplasate jocuri distractive şi 
de noroc. 

O cauză deosebit de importantă şi care face obiectul prezentei lucrări o constituie 
migraţia copiilor în străinătate şi deci exploatarea acestora de către adulţi. În ceea ce 
priveşte trecerea frontierelor, minorii identificaţi şi aflaţi în evidenţele instituţiilor au 
călătorit cu unul dintre părinţi, pentru a se evita întocmirea unei declaraţii notariale. 
Aceştia au plecat din Bucureşti sau din Bacău cu avionul, existând zboruri directe către 
Paris. Odată ajunşi în străinătate, părintele care însoţeşte copilul rămâne acolo sau 
revine în România. În acest ultim caz, dacă copilul este identificat neînsoţit pe teritoriul 
altui stat, este repatriat, pe banii statului român, la domiciliul acestuia, prin intermediul 
specialiştilor din cadul DGASPC. În alte situaţii, a fost întâlnită trecerea frontierei pe 
cale rutieră, folosindu-se următoarele modalităţi:  

- unul dintre părinţi face o declaraţie la notar, în acest caz doar părintele trebuie să fie 
prezent fizic la notar, nu şi copilul şi nici persoana cu care acesta călătoreşte, fiind necesară 
doar o copie după cartea sa de identitate; cele mai întâlnite procuri aparţin şoferilor de 
microbuze, cărora li se pot face mai multe declaraţii notariale; 

- minorul trece „fără declaraţie”, în schimbul unei sume de bani oferite vameşilor (suma 
vehiculată de minori în timpul interviurilor cu autorităţile fiind de 50 euro). 

„Pentru a complica trasabilitatea minorilor ale căror declaraţii notariale sunt scanate la 
frontieră, unii minori prezintă la poliţia de frontieră cartea de identitate a unui copil cu care 
acesta seamănă. Acest document de identitate este apoi recuperat şi restituit titularului. Aşa 
se explică de ce Serviciul Educativ pentru Tribunal Minorilor - UEAT din Franţa a identificat 
şoferi misterioşi veniţi din România, responsabili să aducă actele de identitate ale minorilor 
încarceraţi1”. 

 
3. Recrutarea, structura şi numărul copiilor aflaţi în situaţii de risc în spaţiul 

francez 
Potrivit răspunsurilor primite în urma interviurilor pe teren, a discuţiilor cu membrii fami-

liilor, a analizei istoricului de viaţă al acestora, dar şi al dosarelor aflate în evidenţele 
serviciilor de asistenţă socială/Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Bacău, am constatat că, dacă până în anul 2014, majoritatea minorilor se deplasau în Marea 
Britanie, Germania şi Italia, ulterior aceştia au migrat în Franţa, explicaţia fiind aceea a 
                                                 

1 O. Peyroux, Diagnoza privind minorii, victime ale traficului de fiinte umane ce provin din Roman, Bacău, 
Piatra-Neamţ, Bucureşti, 2016, p. 17. 
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schimbării de strategie a familiilor care s-au specializat în furturi; pentru a atenua riscul de 
urmărire penală familiile preferând să folosească minorii pentru săvârşirea acestor infracţiuni. 
În plus, părinţii acestora fuseseră deja condamnaţi în ţările de unde au migrat. 

Exemplu: „…Ioana şi Marius provin dintr-o familie mixtă. Mama lor este de etnie rromă, 
iar tatăl este român. Mama a fost închisă în Germania pentru săvârşirea infracţiunii de furt din 
buzunare, în urmă cu 3 ani. De atunci, familia a început să îşi construiască într-un cartier al 
municipiului Bacău o casă, destul de atrăgătoare. Familia are 6 copii, dintre care Ioana şi 
Marius au fost duşi în Franţa ca să fure la metroul din Paris. Marius – în vârstă de 16 ani, 
fusese şcolarizat, însă a abandonat şcoala după plecarea sa în străinătate. A săvârşit un număr 
de 6 infracţiuni şi în România, pentru care nu a fost sancţionat. Sora sa mai mică (14 ani) a 
plecat în Franţa, odată cu fratele ei. Practică tot furtul din buzunare, la metrou2”. 

În ceea ce priveşte structura grupului, s-a constatat că minorii funcţionează în grupuri 
mici, între 3 şi 5 copii, având legături diverse (vecini, prieteni, rude). Conform informaţiilor 
specialiştilor care au intervievat copiii, majoritatea acestora au dobândit în timp un rol triplu: 
la început au fost simpli hoţi, apoi au devenit ei înşişi recrutori, încurajaţi fiind şi de către 
adulţi, pentru ca, ulterior, să-şi atribuie roluri de formatori, pentru alţi minori mai puţin 
experimentaţi.  

Dacă un minor nu reuşeşte să fure suficient sau nu ştie cum să o facă, este orientat spre 
exercitarea altor activităţi, cum ar fi: cerşetorie, diferite sarcini casnice etc.  

În timpul şedinţelor de consiliere, aceştia s-au plâns, în faţa psihologilor şi asistenţilor 
sociali, de violenţe comise de „şefii” lor, ca răspuns la ineficienţa acţiunilor. 

Strategia utilizată la metroul parizian este foarte bine pusă la punct de către aceste grupuri 
de copii, ce par a cunoaşte în detaliu prevederile legislaţiei internaţionale în domeniu, astfel: 

- copiii interogaţi au un discurs stereotipic şi identic; declară fie că sunt singuri la părinţi, 
fie că părinţii sunt decedaţi, că se află în grija altor persoane sau provin din centre de plasament; 

- nu îşi recunosc faptele, specificând că ei nu fac aşa ceva; 
- nu deţin acte de identitate sau arată acte false, aparţinând altor persoane; 
- folosesc porecle sau diminutive ale prenumelor, pentru a nu putea fi identificaţi; 
- nu declară vârsta lor reală, tocmai pentru a nu răspunde penal; 
- nu acceptă să fie amprentaţi; 
- se prezintă la întâlnirile cu autorităţile, pentru a da de înţeles că acceptă colaborarea cu 

aceştia; 
- frecventează serviciile puse la dispoziţia lor de către ONG-uri care desfăşoară activităţi 

în domeniu; 
- potrivit Serviciului Educativ pentru Tribunalul Minorilor (UEAT) din Franţa, durata 

şederii lor variază în funcţie de numărul de trimiteri în judecată; dacă acesta depăşeşte 4-5 
orientări, migrează în alte ţări, ca de ex.: Belgia, Olanda sau revin în România, pentru a evita 
închisoarea. 

 
Tot în cadrul acestei cercetari, s-a constatat că minorii identificaţi la furat în Franţa au 

desfăşurat activităţi similare şi în celelalte ţări. De exemplu, în Marea Britanie (Londra) au 
furat mai ales din magazine, în Belgia (Bruxelles) au furat din buzunare, în Olanda – din 
bancomate, în Germania (Stuttgart şi Köln) - în special din genţile trecătorilor/bancomate. 

Exemplu: „…Orlando – 15 ani, un hoţ foarte mediatizat în Piatra-Neamţ. Familia sa este 
de etnie rromă. În prezent se plimbă între Köln şi Bruxelles. Mediatizarea lor s-a făcut la nivel 

                                                 
2 Extras din dosarul familiei, întocmit de specialiştii DGASPC Bacău. 
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naţional, iar în anul 2014 a făcut obiectul unor dezbateri în Parlament, privind reînfiinţarea 
caselor de corecţie. Acesta săvârşeşte aproape săptămânal furturi cu agresiune, metodele fiind 
următoarele: urmăreşte persoane în vârstă, pe străzi mai puţin populate, care au retras în 
prealabil bani din bancomate, simulează altercaţii/conflicte, pentru a distrage atenţia persoa-
nelor şi a permite furtul celorlalţi din genţi, buzunare, ameninţă cu agresiunea, folosindu-se de 
adolescenţi impunători din punct de vedere fizic. 

Intervenţia DGAPSC Neamţ a avut loc la nivelul familiei naturale a lui Orlando, prin 
intermediul instanţei de judecată, adoptându-se măsura supravegherii specializate în cadrul 
familiei, în conformitate cu prevederile legale, însă fără niciun rezultat. Şi după vârsta de 14 
ani acesta a continuat să fure în România, ulterior migrând în afara ţării. 

În faţa instanţelor de judecată, mama lui Orlando, despărţită în fapt de soţul ei, a declarat 
că este depăşită de situaţie, în ciuda eforturilor acesteia şi a autorităţilor locale, care i-au oferit 
sprijin3”. 

 
4. Modalitatea de operare a copiilor infractori (Modus operandi) 
Revenind la trăsăturile specifice grupului de infractori minori din Franţa, activitatea 

acestora se desfăşoară în Paris - oraşul cu un număr foarte mare de vizitatori străini. Copiii şi 
persoanele adulte care îi exploatează s-au localizat în ghetourile de la marginea Parisului, nu 
colaborează cu autorităţile şi se manifestă violent. 

Minorii din aceste familii comit furturi pe scările rulante, din staţiile uzitate de cei mai 
mulţi turişti, la metrou. Un copil se poziţionează în partea de sus şi altul în partea de jos, 
pentru a supraveghea sosirea poliţiştilor. După ce s-au instalat, alţi doi copii fură din 
buzunarele şi din genţile turiştilor (în special asiatici), care folosesc scările rulante. Aceşti 
minori, îmbrăcaţi asemănător cu copiii de gimnaziu francezi, după tendinţele modei actuale, 
acordă o importanţă deosebită hainelor de marcă şi trec neobservaţi. Ulterior se fac nevăzuţi. 

 
Capitol II. Limitele legislaţiei din România cu privire la copiii cu vârsta sub 14 ani care 

săvârşesc fapte penale 
 
„... Ajuns în faţa organului legii, minorul care este bănuit că a comis o infracţiune are 

anumite drepturi ce trebuie respectate. Până la sfârşitul procesului el este prezumat nevi-
novat. El are dreptul la un avocat, dar, dacă părinţii nu au bani să îi angajeze unul, statul îi 
va pune la dispoziţie un avocat din oficiu, gratuit. Prima întâlnire va fi cu poliţia, iar în 
anumite cazuri chiar cu procurorul. Minorul are dreptul la tăcere. El nu poate fi bătut, 
ameninţat, insultat pentru a recunoaşte fapta - din contră, acestea ar constitui un abuz din 
partea organelor legii, care vor trebui reclamate4”. 

Intrarea în vigoare a Noului Cod penal, în luna februarie 2014, a adus câteva modificări 
de ordin legislativ şi procedural deosebit de relevante pentru problematica aflată în analiza 
noastră. De exemplu, dacă anterior, incitarea la comiterea de furturi era considerată a fi o 
infracţiune de trafic de fiinţe umane, în prezent este încadrată doar ca infracţiune de furt. 
Această modificare este contradictorie faţă de Directiva UE/2011/36, care recunoaşte incitarea 
la comiterea infracţiunilor ca făcând parte din traficul de fiinţe umane. În consecinţă, părinţii 
acestor minori nu pot fi urmăriţi penal pentru trafic de fiinţe umane, ca urmare a faptului că îşi 
                                                 

3 O. Peyroux, Diagnoza privind minorii, victime ale traficului de fiinţe umane ce provin din Roman, Bacău, 
Piatra-Neamţ, Bucureşti, 2016, p. 16. 

4 C. Danileţ, Educaţia juridică pentru liceeni. Ghid practic despre drepturi şi justiţie, Bucureşti, 2015, p. 56. 
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lasă sau îşi determină copiii să fure, poliţia încearcă să îi ancheteze pentru alte infracţiuni. 
Astfel, se aplică Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului5, cea 
mai utilizată sancţiune fiind aplicarea unei amenzi contravenţionale, ca răspuns la neglijenţa 
faţă de copii. Însă, dacă familia susţine că nu deţine niciun fel de venit, aceasta nu plăteşte 
amenda, întrucât este considerată ca fiind insolvabilă. 

Alte demersuri întreprinse de reprezentanţii poliţiei sunt: aplicarea art. 380 din Codul 
penal, ce permite anchetarea părinţilor care îi împiedică pe copiii lor să aibă acces la educaţie, 
sau aplicarea art. 197 din Codul penal, ce permite anchetarea părinţilor care împiedică dezvol-
tarea morală a copilului lor. 

Practica ne-a dovedit clar că sancţiunile aplicate părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 
acestora sunt ineficiente, aşa încât autorităţile iau în calcul şi varianta aplicării soluţiilor de 
plasament. Pentru minorii cu vârsta până la 14 ani, care nu răspund penal în faţa legii (în 
Franţa, vârsta până la care copilul nu răspunde penal este de 13 ani), Legea nr. 272/2004,  
art. 886, prevede o serie de măsuri de asistenţă educativă specializată, şi anume: supraveghere 
specializată de către părinţi şi plasament în centre speciale. Măsura se ia de către Comisia 
pentru protecţia copilului (dacă există acordul părinţilor) sau de către judecător (dacă nu există 
acest acord). Părinţii participă la consilierea efectuată copilului, de către specialiştii Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Referitor la copiii infractori aflaţi pe 
teritoriul altor state, există un circuit oficial cu privire la schimbul de informaţii şi, deci, mai 
multe etape de parcurs. De exemplu, în cazul copiilor identificaţi în Franţa, parchetul/tribu-
nalul francez comunică în scris informaţiile către Consulatul român din Franţa; acesta, la 
rândul său, trimite informaţiile către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie (ANPDCA) şi Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 
(ANITP). Mai departe, aceste autorităţi contactează în scris Direcţiile Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului/Centrul regional al ANITP de la domiciliul copilului - care au 
obligaţia efectuării unei anchete psihosociale şi întocmirii acordului de repatriere a copilului 
(în termen de 7 zile de la primirea solicitării), documentele solicitate ajungând ulterior la 
judecătorul francez, spre analiză şi competentă soluţionare. Aşadar, în practică, termenul este 
prea lung şi procedura nu poate fi finalizată, de cele mai multe ori minorul pentru care s-a 
formulat cererea nemaifiind urmărit de autoritatea judiciară din ţara de primire. Situaţia 
prezentată are drept consecinţă lipsa adoptării măsurilor de protecţie concrete pentru minor, în 
ţara de destinaţie sau în ţara de origine, şi creşte, astfel, riscul acestuia de a fi reexploatat. 

De exemplu, din 12 cereri de repatriere a copiilor care au comis infracţiuni în spaţiul 
internaţional, în perioada 2009-2016, de către DGASPC Bacău, emise în Franţa, Italia şi 
Grecia, doar două repatrieri au fost realizate. De fiecare dată avizul de repatriere este 
favorabil, dar complexitatea procedurii nu a permis luarea unei decizii favorabile pentru copil. 

 
Capitol III. Propuneri şi soluţii de armonizare a colaborării interinstituţionale între 

România şi Franţa în domeniul delincvenţei juvenile 
 
Pornindu-se de la problemele identificate în practică şi, în special, de la existenţa unui 

sistem de comunicare neadaptat, această diagnoză socială a făcut posibilă constituirea unui 

                                                 
5 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturlor copilului, republicata în 2014, secţiunea 3 - 

protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei, art. 94-103. 
6 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturlor copilului, republicată în 2014, secţiunea 3 - 

protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei, art. 88. 
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comitet de pilotaj, graţie Organizaţiei Terre des Hommes şi colaboratorilor săi, având ca 
misiune colaborarea dintre actorii francezi şi cei români, ca o necesitate prealabilă, în stabi-
lirea unei cooperări internaţionale în materie de protecţie a copilului şi, de ce nu, de modificări 
legislative şi procedurale absolut obligatorii.  

Concluziile la care s-a ajuns sunt următoarele: 
- cadrul legislativ şi practicile judiciare nu sunt adaptate minorilor exploataţi şi familiilor 

acestora, sunt chiar contraproductive; 
- colaborarea intre instituţiile de la nivel naţional şi internaţional prezintă sincope în 

comunicarea informaţiilor relevante, este foarte anevoioasă şi ia mult timp; 
- nu există suficiente alternative destinate acestor copii, iar centrele specializate în această 

problematică nu sunt eficiente, aşa cum sunt ele gândite şi finanţate; 
- formarea specialiştilor în acest domeniu este deficitară şi insuficientă. 
Din acest comitet vor putea face parte reprezentanţii francezi ai Unităţii de luptă împo-

triva imigraţiei ilegale (UCLIC), ai Brigăzii de Protecţie pentru Minori, ai parchetului, ai 
tribunalului şi reprezentanţii români ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie, ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ai 
Serviciilor Publice de Asistenţă Socială, precum şi reprezentanţi ai poliţiei române din diverse 
servicii, ai parchetului, tribunalului etc. Misiunea acestui comitet este de a înfiinţa un protocol 
de schimb de informaţii, rapid şi eficient, şi de a stabili acţiuni concertate, cu privire la pre-
venţia şi protecţia victimelor. 

Am arătat totodată că strategia acestor grupuri care exploatează copii în Franţa o repre-
zintă mobilitatea lor prin mai multe ţări. Aşadar, în funcţie de informaţiile privind oraşele 
europene în care aceste familii îşi obligă minorii să fure, aceste protocoale de schimb de 
informaţii ar putea să se extindă la actorii locali din aceste comunităţi.  

În cele din urmă, este „... deosebit de utilă, crearea unui Registru european cu minorii ce 
sunt victime la nivel internaţional, în scopul prevenirii reexploatării. Mai ales că minorii sunt 
mutaţi dintr-o ţară în alta, în funcţie de infracţiunile pe care le comit. Ei rămân simpli 
delincvenţi, pe o perioadă limitată de timp, dar de fapt anchetele ne pot demonstra că sunt 
victime clare ale exploatării adulţilor. Acest Registru european privind victimele ar permite să 
se identifice rapid minorii, să li se cunoască parcursul şi să li se propună o protecţie 
adaptată, în loc să fie sancţionaţi pentru infracţiuni comise în urma constrângerii7”. 

 
Concluzii 
În concluzie, realitatea practică, evidenţiată prin intermediul acestei cercetări, precum şi 

studiul literaturii de specialitate, ne arată că problematica devianţei şi delincvenţei juvenile 
preocupă tot mai intens nu numai specialiştii în domeniu, ci şi factorii politici, guvernamentali, 
opinia publică, în general, atât pe plan intern, regional, cât şi internaţional. 

Asemenea preocupări sunt pe deplin justificate, dacă ţinem cont de faptul că efectele 
acestui fenomen afectează valorile fundamentale ale societăţii, ale copiilor şi familiilor impli-
cate, dar şi existenţa şi buna funcţionalitate a societăţii democratice şi a instituţiilor statului său 
de drept.  

                                                 
7 O. Peyroux, Diagnoza privind minorii, victime ale traficului de fiinţe umane ce provin din Roman, Bacău, 

Piatra-Neamţ, Bucureşti, 2016, p. 31. 
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Rezumat: 
Provocarea prevenirii stă în sprijinul oferit tinerilor în a-şi ajusta comportamentul, capacităţile şi 

starea de bine în domeniile cu multiple influenţe, precum normele sociale, interacţiunea cu egalii, 
condiţiile de trai şi propriile trăsături de caracter. Această perspectivă este reflectată în abordările 
curente cu privire la prevenire. Pentru a oferi o privire de ansamblu simplificată, strategiile de 
prevenire publică se concentrează pe normele sociale: prevenirea universală ţinteşte dezvoltarea 
abilităţilor şi interacţiunii cu egalii şi viaţa socială, prevenirea selectivă se centrează pe condiţiile 
sociale şi de trai, iar facilităţile prevenirii indicate trebuie să facă faţă trăsăturilor personalităţii 
individuale şi psihopatologiei (Mrazek şi Haggerty, 1994). În lucrarea de faţă vom prezenta concluziile 
unui proiect de prevenire a dependenţei de droguri în rândul tinerilor care sunt la începutul 
consumului, implementat neîntrerupt în România începând cu anul 2009 (din 2012, implementat la 
nivel naţional). Vom alege drept studiu de caz implementarea la nivelul judeţului Bacău în perioada 
2012 - 2016. 

 
Cuvinte-cheie: prevenire; dependenţă; proiect preventiv; bune practici; tineri. 
 
1. Introducere: tineri, dependenţă 
Provocarea prevenirii dependenţei de droguri stă în sprijinul oferit tinerilor în a-şi ajusta 

comportamentul, capacităţile şi starea de bine în domeniile cu multiple influenţe, precum 
normele sociale, interacţiunea cu egalii, condiţiile de trai şi propriile trăsături de caracter. 
Această perspectivă este reflectată în abordările curente cu privire la prevenire. Consumul de 
droguri joacă un rol semnificativ în societate. Tinerii sunt provocaţi de nevoia de a se dezvolta 
şi de a adopta o atitudine proprie faţă de consumul de substanţe. Totodată, aceştia au nevoie să 
înveţe cum să devină responsabili în relaţia cu drogurile. În general, responsabilitatea socială 
presupune o atenţie particulară faţă de tinerii consumatori de droguri. Cu cât mai repede se 
intervine asupra celor care au nevoie, cu atât mai mari sunt şansele exercitării unei influenţe 
pozitive. 

Richard Ives, consultant al Grupului Pompidou, afirma la o Conferinţă susţinută la Praga 
în 2010: „lupta cu drogurile înseamnă mai mult educaţie decât legislaţie”1. Bineînţeles că în 
războiul tacit al oamenilor cu drogurile apar bătălii câştigate atât de o parte a baricadei, cât şi 
de alta: tineri care devin consumatori dependenţi, care îşi pierd sănătatea şi demnitatea/familia 
şi prietenii sau care ajung dealeri de droguri, iar pe de altă parte, programe/proiecte care 
reuşesc să salveze vieţi de la iminenta distrugere şi legi care ajută la tratarea persoanelor 
bolnave de această boală numită dependenţă, care duce la autodistrugere. 

Premisa de la care se pleacă este că educaţia preventivă împotriva abuzului de droguri 
poate fi eficientă numai în cazul în care aceasta este considerată ca fiind un proces social, o 

                                                 
1 http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Files/prague_en.asp. 
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activitate, care este realizat(ă) într-un mod organizat şi sistematic. Scopul prevenirii trebuie 
stabilit în funcţie de ceea ce este realist atât pentru individ, cât şi pentru societate în general. 
Cu alte cuvinte, pregătit cu grijă, un program de prevenire cu obiective clar formulate şi 
realizabile, tehnici de selectare şi planificare realiste, va contribui la portretizarea unei educaţii 
mult mai eficiente. 

În lucrarea sa Drugs in American Society (1999), Erich Goode consideră că orice definiţie 
dată drogului trebuie să aibă în vedere dimensiunile: sociale, culturale şi contextuale: „Con-
ceptul de drog este, în acelaşi timp, un artefact cultural, o invenţie socială care se aplică 
anumitor substanţe în contexte şi locaţii specifice. Un drog este ceva care a fost definit de 
anumite segmente ale societăţii ca fiind drog (...). Societatea defineşte ce este un drog, iar 
această definiţie socială modelează atitudinile noastre faţă de clasa de substanţe astfel 
etichetată”2.  

Dependenţa de droguri însă reprezintă o etapă a consumului la care ajung mare parte din 
consumatorii tineri, stadiul adictiv. Prin dependenţa de droguri se înţelege situaţia de 
„subjugare a unui individ faţă de administrarea unui drog: întreruperea acesteia din urmă 
antrenează o stare de rău psihic, chiar fizic, care determină subiectul să-şi continue 
consumul.”3 Această administrare a drogului se face voluntar, pentru a obţine o stare de bine, 
de plăcere sau pentru a evita starea de rău.  

Noţiunea de dependenţă acoperă de fapt un domeniu mult mai larg, ea cuprinde toate 
„toxicomaniile fără drog” (joc patologic, achiziţii compulsive etc.), iar pentru a le caracteriza, 
specialiştii folosesc noţiunea de adicţie: un ataşament faţă de ceva. Termenul de adicţie a 
devenit, în timp, similar cu cel de dependenţă. La început, aceşti termeni, alături de cel de 
obişnuinţă, defineau oficial toxicomania (comportament de dependenţă faţă de una sau mai 
multe substanţe psihoactive4). 

Aşa cum spune David Allen Deans, Vice Chancellor for Health Sciences and Dean of the 
School of Medicine, de la University of California, San Diego, dependenţa înseamnă 
renunţarea la controlul conştient. Acesta este un comportament impulsiv şi, uneori, 
inconştient. Consumatorii dependenţi de droguri sunt oameni care au pierdut controlul asupra 
vieţii lor (Alcoolici Anonimi – AA, Narcotici Anonimi – NA pot confirma acest lucru). Studii 
diferite5 au demonstrat că printre cei care şi-au propus să renunţe la consum, o mare parte au 
reuşit să se oprească pentru perioade scurte de timp sau să reducă utilizarea pentru perioade 
mai lungi, dar adevărata abstinenţă pentru perioade lungi este destul de rară printre aceste 
persoane atinse de ceea ce specialiştii numesc boală progresivă: dependenţa. 

 
2. Despre prevenire şi bune practici 
Având în vedere conceptele de bază privind obiectul prevenirii, nu putem continua fără a 

înţelege şi conceptul de prevenire. Astfel, în cel mai general sens, prevenirea este activitatea 
proiectată să evite sau să reducă problemele de sănătate. A preveni ceva, în sens literal, 
înseamnă a se evita rezultatele negative specifice care altfel s-ar fi întâmplat. Într-un context 

                                                 
2 E. Goode, Drugs in American Society, fifth edition, Boston, New York, San Francisco, St. Louis, 

McGraw-Hill College, The McGraw-Hill Companies, Inc.,1999, p. 43-54. 
3 P. Abraham (coord.), D. Richard, J.-L. Senon, Dicţionar de droguri, toxicomanii şi dependenţe,  

Ed. Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2005, p. 475. 
4 Idem, p. 741. 
5 http://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/drugs.htm. 
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profesional, prevenirea este interpretată într-un sens probabilistic, însemnând că probabilitatea 
pentru manifestarea problemei este redusă faţă de o situaţie contrafactuală unde nu a avut loc 
nicio intervenţie preventivă.6  

Conform Dicţionarului Larousse de droguri, toxicomanii şi dependenţe, prevenirea este 
„un ansamblu de strategii, adesea incluse în programe, care vizează să împiedice dezvoltarea 
unei conduite considerate a fi riscantă”7. Dicţionarul explicativ al limbii române traduce 
prevenirea într-un răspuns anticipat faţă de un eveniment care se presupune a fi nociv. Această 
ultimă definiţie duce la două modalităţi de abordare: a) reducerea şi, dacă este posibil, 
eliminarea posibilităţii ca un astfel de eveniment să aibă loc; b) reducerea posibilităţii de 
apariţie a unor evenimente ulterioare în legătură cu acelaşi eveniment la care ne-am referit 
deja. 

Pentru a oferi o privire de ansamblu simplificată, strategiile de prevenire publică se 
concentrează pe normele sociale: prevenirea universală ţinteşte dezvoltarea abilităţilor şi 
interacţiunii cu egalii şi viaţa socială, prevenirea selectivă se centrează pe condiţiile sociale şi 
de trai (este îndreptată către grupele de risc), iar facilităţile prevenirii indicate trebuie să facă 
faţă trăsăturilor personalităţii individuale şi psihopatologiei (Mrazek şi Haggerty, 1994). Altfel 
spus, prevenirea selectivă este direcţionată către un subgrup al adolescenţilor care se află 
într-un risc mai mare pentru consum decât media adolescenţilor de aceeaşi vârstă, iar 
prevenirea indicată, mai intensă şi mai costisitoare, ţinteşte un subgrup specific, în care 
întâlnim de obicei consumatori sau persoane cu probleme comportamentale; se adresează atât 
celor care experimentează, cât şi celor care consumă. Prin urmare, este îndreptată spre 
persoanele cu risc ridicat.8  

Când vorbim despre PCD, ne referim în primul rând la sănătatea individului, şi nu la 
absenţa bolii, având în vedere ansamblul determinanţilor biologici, psihologici, culturali, 
sociali şi economici. Prin identificarea bunelor practici, PCD (mai ales în rândul tinerilor) îşi 
propune modificarea comportamentelor negative prin informare obiectivă şi de calitate, 
permiţând identificarea şi alegerea comportamentelor benefice, prin oferirea de alternative 
îndreptate către sănătatea individului, prin abordarea unui discurs unitar şi continuu, prin 
punerea împreună a experienţelor specialiştilor în domeniu, dar şi ale tinerilor consumatori şi 
foşti consumatori de droguri, iar lista ar putea continua. 

În lucrarea de faţă vom evidenţia rezultatele proiectului de prevenire (selectivă şi indicată) 
a dependenţei de droguri „FreD goes net – Intervenţii timpurii pentru consumatorii de 
droguri/alcool care au fost identificaţi pentru prima oară”, proiect european adaptat realităţii 
din ţara noastră şi implementat anual începând cu anul 2009, iar în judeţul Bacău implementat 
din 2012. Proiectul, iniţiat şi coordonat de o organizaţie publică cu sediul în Münster, 
Germania – Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), încă din 2000 –, Coordination 
Office for Drug-Related Issues este considerat exemplu de bună practică de către Uniunea 
Europeană. Proiectul este introdus în baza de date cu exemple de bună practică (proiecte) din 
domeniul reducerii cererii de droguri din Uniunea Europeană – EDDRA. 

                                                 
6 A. Uhl, R. Ives, et. al., Evaluation of the drug prevention activities: theory and practice, Printed at the 

Council of Europe, Strasbourg Cedex, 2010, p. 16. 
7 P. Abraham (coord.), D. Richard, J.-L. Senon, op. cit, p. 660-661. 
8 L.L. Eggert, J.R. Herting, E.A. Thompson, The drug involvement scale for adolescents (DISA), în Journal of 

Drug Education, 26(2), 1996, p. 101-130. 
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3. FreD goes net - Intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri/alcool care au 
fost identificaţi pentru prima oară 

Proiectul FRED îşi propune încurajarea consumatorilor „începători” de droguri de a re-
flecta asupra consumului propriu de droguri şi asupra situaţiilor care conduc la acest compor-
tament; confruntarea consumatorilor „începători” de droguri cu limitele personale şi efectele 
consumului propriu de droguri; motivarea consumatorului de droguri în vederea schimbării 
atitudinilor şi comportamentului; încurajarea consumatorilor „începători” de droguri să ia 
singuri decizii pe baza autoevaluării, dar şi pa baza conştientizării personale a riscurilor.  

Pentru a aborda tinerii consumatori de droguri, în special cei cu modele riscante de 
consum, FRED se bazează pe cooperare. Tinerii consumatori de droguri îşi dau seama rareori 
de nevoia de consiliere şi nu sunt interesaţi de cursurile pentru reflectare sau altceva similar. 
Astfel, accesul este o provocare majoră în programele selective şi indicate (LWL-KS, 2007). 
FRED a ales sistemul poliţiei/judiciar, şcoala şi locurile de muncă ca principale rute de acces. 
Aceasta reflectă ideea că prevenirea dependenţei de droguri este o sarcină pentru societate în 
ansamblu şi ceva care ar trebui sprijinit de multe instituţii sau organizaţii. Construirea 
structurilor necesare de cooperare este partea centrală a implementării proiectului.  

Practic, beneficiari ai intervenţiilor pot fi tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani; în 
situaţii excepţionale pot fi acceptaţi şi tinerii cu vârsta între 13 şi 25 ani. Proiectul presupune 
realizarea de intervenţii timpurii9 asupra tinerilor care au fost notificaţi (observaţi) pentru 
prima oară în legătură cu consumul de alcool/droguri (în special de poliţie sau de şcoală) în 
vederea reducerii riscurilor de a deveni dependenţi de droguri. De asemenea, această inter-
venţie este considerată scurtă, deoarece se bazează pe ideea că sesizarea autorităţilor ar trebui 
să atragă şi un răspuns eficient. În acest caz, răspunsul este o intervenţie din domeniul sănă-
tăţii. Intervenţia constă într-un interviu-evaluare iniţial şi opt ore de lucru în grup.  

Acest proiect se bazează foarte mult pe cooperarea dintre instituţiile implicate. Principalii 
parteneri ai iniţiatorilor la nivel naţional sunt: Agenţia Naţională Antidrog (ANA), UNICEF şi 
RHRN (Reţeaua Română de Harm Reduction). La nivel judeţean, instituţiile implicate pot fi: 
ANA prin Centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din toată ţara, Inspectoratele şi 
unităţile şcolare (IŞJ), Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE), 
Inspectoratele judeţene de poliţie, Serviciile de probaţiune şi diferite alte instituţii şi 
organizaţii hotărâte să intervină în cazul identificării unor tineri care se pot încadra în grupul 
ţintă al proiectului. 

Conform fişei proiectului, interviul iniţial, care este individual, durează între 30 şi 45 
minute şi are ca obiective: cunoaşterea reciprocă (trainer-beneficiar); furnizarea de informaţii 
asupra conţinutului şi regulilor cursului; stabilirea adecvării cursului la situaţia tânărului 
respectiv; creşterea interesului, crearea unei atmosfere pozitive şi motivarea tinerilor pentru a 
participa la curs.  

Un obiectiv-cheie al interviului iniţial este obţinerea unei „schimbări în atitudinea 
tânărului”. De la starea de „obligativitate” indusă de instituţia care a referit, se poate ajunge la 
sentimentul că proiectul oferă „suport”.  

                                                 
9 FRED este un proiect de intervenţie timpurie deoarece: 
- notificarea în legătură cu consumul de droguri legale sau ilegale este considerată ca un semnal de alarmă că 

tinerii au nevoie de ajutor pentru a învăţa cum să fie responsabili în legătură cu substanţele psihoactive; 
- scopul intervenţiei timpurii este de a reduce/stopa dezvoltarea consumului problematic de droguri; 
- intervenţia timpurie oferă suport specific, este proactivă şi se adresează tinerilor care încă nu au cerut ajutor, 

ţintind stadiul precontemplării şi având drept scop creşterea motivaţiei.  
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Ca regulă generală, la curs participă între 6 şi 12 tineri. Cursul cuprinde opt ore, care pot 
fi împărţite în 4 sesiuni de câte 2 ore sau 2 sesiuni de câte 4 ore. Intervenţia acoperă subiecte 
dezvoltate interactiv împreună cu participanţii la curs:  

- cunoaşterea efectelor şi riscurilor diferitelor substanţe şi a aspectelor legale;  
- reflectarea asupra modelelor personale de consum de droguri şi a motivelor pentru 

consum;  
- sfaturi practice pentru limitarea consumului şi renunţarea la consumul de droguri;  
- informaţii despre serviciile de asistenţă. 
După curs tinerii primesc un certificat de participare.  
La nivelul judeţului Bacău, asemenea altor parteneri pilot, a fost adăugat un interviu de 

ieşire la sfârşitul cursului, care este un interviu individual similar celui iniţial. Interviul de 
ieşire are rolul de a da feedback tânărului asupra factorilor de risc şi de protecţie asupra consu-
mului de droguri din viaţa sa, aşa cum sunt văzuţi de traineri. Este discutată şi posibilitatea 
oferirii de servicii în viitor. 

 
4. Rezultate concrete 
În anul 2009, în implementarea proiectului FRED au fost implicate 10 ţări participante, 

printre care România. În prima ediţie a proiectului au fost organizate 10 cursuri FRED în 
liceele bucureştene, la care au participat 105 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 21 de ani. În 
următorul an, din totalul de 1284 tineri din cadrul proiectului european, 102 au fost români. 
Vârsta medie atât la participanţii români, cât şi la nivel european a fost de 16,9 ani. De 
asemenea, 17 traineri FRED au fost formaţi pentru implementarea proiectului la nivel naţional 
în anul 2012. În anul 2011, în Bucureşti şi judeţele selectate au fost organizate 129 de sesiuni 
de formare la care au participat 1045 de beneficiari. 

La nivelul judeţului Bacău, proiectul a fost implementat pentru prima dată sub formă de 
proiect-pilot în anul 2011, când a fost organizat un curs FRED cu beneficiari din cadrul 
Penitenciarului Bacău.  

În anul 2012, au fost organizate 4 întâlniri de informare şi promovare a proiectului; a fost 
semnat 1 acord de cooperare; au fost susţinute 24 de interviuri iniţiale; au fost organizate 2 
cursuri FRED cu ajutorul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău şi al Centrului de Asistenţă 
Psihopedagogică, la care au au participat 21 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. În 
următorii ani numărul de informări şi numărul de cursuri s-au intensificat10. Pe parcursul 
anilor de proiect, la nivelul judeţului Bacău au fost organizate peste 68 de sesiuni de informare 
FRED, 12 cursuri FRED, 118 participanţi la cursuri, 8 acorduri de cooperare semnate. 

Astfel, în anul 2016 s-a ajuns la organizarea a 7 sesiuni de informare şi promovare a 
proiectului, atât cu cadre didactice, cât şi cu poliţişti locali şi consilieri de probaţiune. De 
asemenea, în cele peste 20 de întâlniri cu părinţii de la nivelul liceelor din mediul urban şi din 
mediul rural, au primit informaţii despre intervenţia FRED peste 367 de părinţi.  

Limita superioară de vârstă a participanţilor a crescut la 35 de ani datorită solicitărilor 
venite din partea partenerilor de la Serviciul de Probaţiune Bacău. În urma informării din 
partea specialiştilor CPECA privind intervenţia FRED, aceştia au identificat cazuri care se 
potriveau descrierii grupului ţintă FRED, exceptând vârsta. În urma consultărilor şi adaptării 
intervenţiei, a fost organizat un curs FRED pentru 10 beneficiari referiţi de această instituţie. 

                                                 
10 A se vedea anexa 1. 
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Participanţii la cursuri au fost în proporţie de 92% de sex masculin, 60% din mediul rural, 
deşi cursurile au fost organizate în mediul urban. Proporţia tinerilor care au participat la curs 
din cauza consumului de alcool a fost mai mare decât cea a celor cu consum de droguri ilegale 
(72% consum de alcool şi 28% consum de droguri ilegale). Dintre drogurile cele mai 
consumate de tineri sunt canabis, marijuana, noi substanţe psihoactive (NSP) şi doar 2 cazuri 
de policonsum (canabis, haşiş, cocaină, XTC şi ketamină). Consumul de alcool în proporţie 
atât de mare arată problematica predominantă în domeniul prevenirii consumului de droguri la 
nivelul judeţului.  

Participanţii la cursurile FRED au reuşit de fiecare dată să creeze o atmosferă plăcută şi 
sigură, aceştia dovedind încredere în trainer şi în coparticipanţi. Climatul deschis, aproape 
familial şi de confidenţialitate a dovedit în timp apropierea intervenţiei de sesiuni de consiliere 
de grup. Această intervenţie şi-a dovedit eficacitatea datorită climatului deschis, a metodelor 
ineractive – cu posibilitatea de autoreflecţie la fiecare sesiune, a sesiunilor de evaluare 
individuală şi chiar a sesiunilor de consiliere individuală, acolo unde situaţia a permis. 

În urma evaluării intervenţiilor realizate de specialiştii CPECA Bacău la nivelul judeţului, 
rezultă între altele şi necesitatea sprijinirii implementării cursurilor FRED cu materiale 
informative, produse de promovare precum: mingi antistres, brelocuri, afişe „Eşti în impas?”, 
pliante „FRED începe cu tine!”, precum şi îmbunătăţirea cooperării dintre instituţii prin 
mediatizarea sistemului de referire FRED. 

 
Concluzii 
Notificarea în legătură cu consumul de droguri legale sau ilegale este considerată ca un 

semnal de alarmă că tinerii au nevoie de ajutor pentru a învăţa cum să fie responsabili în 
legătură cu substanţele psihoactive. Oferirea de informaţii şi a unei ocazii în care ei să se 
gândească critic la propriul consum este o altă modalitate de a extinde acest ajutor. Cursul 
FRED acţionează şi ca un cadru în care se încearcă identificarea celor care ar trebui să fie 
încurajaţi să caute ajutor adiţional.  

Intervenţia timpurie răspunde strigătului de ajutor al tânărului şi oferă suport specific. 
Scopul ei este de a stopa dezvoltarea consumului problematic de droguri. Intervenţia timpurie 
este astfel o abordare promiţătoare pentru reducerea abuzului şi dependenţei de droguri. 

FRED poate fi clasat între abordările selective sau indicate. FRED este un proiect de 
intervenţie selectivă care se concentrează pe faptul că cei care sunt notificaţi fac parte dintr-un 
grup de mare risc. De asemenea, FRED este o abordare indicată, deoarece se concentrează pe 
individ şi pe faptul că persoana a fost trimisă la cursul FRED deoarece arăta semnele 
consumului de droguri. 

Intevenţia FRED presupune un răspuns instituţional oferit unei probleme identificate. 
Tinerii consumatori de droguri îşi dau seama rareori de nevoia de consiliere şi nu sunt 
interesaţi de cursurile pentru reflectare sau altceva similar. Astfel, accesul este o provocare 
majoră în programele selective şi indicate (LWL-KS, 2007). Pentru a aborda tinerii 
consumatori de droguri, în special cei cu modele riscante de consum, FRED se bazează pe 
cooperare. Astfel, prin implicarea sistemului judiciar (sau a poliţiei), a şcolii şi a locurilor de 
muncă ca principale rute de acces, este reflectată ideea că prevenirea dependenţei de droguri 
este o sarcină pentru societate în ansamblu şi ceva care ar trebui sprijinit de multe instituţii sau 
organizaţii. 
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ANEXA 
Proiect FRED goes net - CPECA Bacău 

 
Anul  Denumire 

program/pro-
iect 
 

Descriere pe scurt/ Scop Rezultate cuantificabile 
 

Observaţii 

Nr. informări Nr. 
cursuri 

Nr. participanţi Acor-
duri de 

coo-
perare 

 

2011 Proiectul FreD 
goes net – Coor-
donat de LWL, 
încă din 2002 - 
Coordination 
Office for Drug-
Related Issues 
(Münster, 
Germania) 

Prevenirea dependenţei de 
droguri în rândul tinerilor care 
sunt la începutul consumului 
de alcool şi droguri ilegale, 
prin realizarea de intervenţii 
de grup în vederea creşterii 
nivelului de conştientizare a 
riscurilor asociate consu-
mului. 

- 2 informări 
care au avut 
loc la: Peniten-
ciarul Bacău şi 
Universitatea 
„George Baco-
via” Bacău 

1 curs 
FRED la 
Peniten-
ciarul 
Bacău 

11 participanţi cu 
vârste între 18 şi 21 
ani 

Da  
(1 
acord) 

 

2012 Proiectul FreD 
goes net - Early 
Intervention for 
First Time 
Noticed Drug 
Users 

Realizarea de intervenţii tim-
purii asupra tinerilor care au 
fost notificaţi pentru prima 
oară în legătură cu consumul 
de alcool/ droguri ilegale (în 
special de şcoală) cu scopul 
de a reduce riscul de a de-
veni dependenţi de droguri. 

- 3 întâlniri de 
informare şi 
promovare a 
proiectului şi 1 
sesiune de in-
formare la Co-
legiul Tehnic 
„Anghel 
Saligny” Bacău 

- 2 cursuri 
FRED la 
Colegiul 
Tehnic 
„Anghel 
Saligny” 
Bacău şi 
la Peni-
tenciarul 
Bacău 

21 participanţi cu 
vârste între 14 şi 21 
ani 

Da  
(1 
acord) 

 

2013 FreD goes net - 
Intervenţii 
timpurii pentru 
consumatorii de 
droguri/alcool 
care au fost 

Realizarea de intervenţii tim-
purii asupra tinerilor care au 
fost notificaţi pentru prima 
oară în legătură cu consumul 
de alcool/ droguri ilegale (în 
special de şcoală) cu scopul 

- 4 activităţi 
de informare la 
CJAPP Bacău 
şi IŞJ Bacău şi 
unităţi şcolare 
din municipiul 

- 2 cursuri 
FRED  

14 participanţi cu 
vârste între 14 şi 21 
ani 

Nu  
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identificaţi pen-
tru prima oară 

de a reduce riscul de a de-
veni dependenţi de droguri. 

Bacău. 

2014 Proiectul FreD 
goes net 

Proiectul îşi proune realizarea 
de intervenţii timpurii pentru 
consumatorii de alcool şi dro-
guri care au fost identificaţi 
pentru prima oară. 

- am promovat 
cursul FRED 
prin postarea 
acestuia pe 
site-ul IŞJ Ba-
cău şi la întâl-
nirea anuală a 
coordonatorilor 
de proiecte şi 
programe 
(directori edu-
cativi) 145 co-
ordonatori de 
proiecte şi 
programe din 
unităţile şco-
lare din judeţul 
Bacău 

- 3 cursuri 
FRED. 
 

35 participanţi: 
- Colegiul „Grigore 
Antipa” Bacău - 12 
participanţi 
- Colegiul Tehnic de 
Comunicaţii „N. V. 
Karpen” Bacău - 7 
elevi. 
- Centrul de Ree-
ducare Tg. Ocna - 
16 participanţi, 13 au 
finalizat cursul. 

Da  
(2 acor-
duri) 

 

2015 Proiectul FreD 
goes net 

Proiectul îşi propune reali-
zarea de intervenţii timpurii 
pentru consumatorii de alcool 
şi droguri care au fost iden-
tificaţi pentru prima oară. 

- am promovat 
cursul FRED 
prin postarea 
acestuia pe 
site-ul I.S.J. 
Bacău şi pre-
zentarea la în-
tâlnirea anuală 
a coordonato-
rilor de pro-
iecte şi pro-
grame (direc-
tori educativi), - 
De asemenea, 
în cadrul semi-
narului de in-
formare des-
tinat cadrelor 
didactice (20 
persoane) am 
prezentat 
FRED  

1 curs 6 tineri instituţio-
nalizaţi (reţeaua de 
apartamente „Casa 
mea” a D.G.A.S.P.C. 
Bacău) cu vârste cu-
prinse între 16 şi 20 
de ani. 

Nu - proiectul a fost 
promovat şi în 
cadrul unei întâl-
niri de informare 
cu profesorii (35 
persoane) şi a 46 
de întâlniri cu 
798 părinţi 

2016 Proiectul FreD 
goes net 

Proiectul îşi propune reali-
zarea de intervenţii timpurii 
pentru consumatorii de alcool 
şi droguri care au fost iden-
tificaţi pentru prima oară. 

- au fost orga-
nizate 7 se-
siuni de infor-
mare şi promo-
vare a proiec-
tului, atât cu 
cadre didac-
tice, cât şi cu 
poliţişti locali şi 
consilieri de 
probaţiune. 

3 cursuri 
FRED 

31 participanţi cu 
vârste cuprinse între 
15 şi 35 de ani, 
referiţi de:  
Poliţia Locală Ba-
cău; Colegiul „Henri 
Coandă” Bacău; 
Colegiul Economic 
„Ion Ghica” Bacău şi 
Serviciul de Proba-
ţiune Bacău. 

Da (4 
acor-
duri) 

- au fost informaţi 
şi 367 părinţi  

 TOTAL - peste 68 de 
sesiuni de 
informare 

12 cursuri 
FRED 

118 beneficiari ai 
intervenţiilor FRED 

8 acor-
duri de 
coo-
perare 
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Rezumat: 
Una din cele mai importante caracteristici demne de luat în seamă în domeniul prevenirii 

consumului şi dependenţei de droguri (PCD), în general şi al prevenirii consumului de droguri la 
adolescenţi, în special, care a contribuit la progresul în aceste domenii, a fost necesitatea de a porni 
demersurile practice de la cadre teoretice care să faciliteze înţelegerea problemei consumului de 
droguri. Cercetările în domeniul PCD au stabilit că bazele pentru dezvoltarea programelor preventive 
stau în cercetări centrate pe epidemiologia şi etiologia comportamentelor. Rezultatele acestor cercetări 
definesc numeroase elemente care trebuie incluse în proiecte şi programe de prevenire pentru a avea 
succes. Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze cele mai importante teorii în domeniul prevenirii 
consumului de droguri la adolescenţi din cele 3 categorii de teorii: biologice, psihologice şi 
sociologice. 

 
Cuvinte-cheie: prevenire; teorie; adolescenţă; dependenţă; proiect; program preventiv. 
 
 
1. Drumul de la teorie la practică 
Cercetările în domeniul prevenirii consumului de droguri (PCD) au stabilit că bazele 

pentru dezvoltarea programelor preventive stau tot în cercetări centrate pe epidemiologia şi 
etiologia comportamentelor. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor realizate în domeniul 
PCD definesc numeroase elemente care trebuie incluse în programele preventive pentru a avea 
succes, respectiv:  

- care sunt tipurile de comportamente care au cea mai mare nevoie de intervenţie;  
- care sunt vârstele pentru care se implementează intervenţia;  
- ce procese de mediere au potenţialul de a converti intervenţiile în rezultate. 
Au fost propuse zeci de explicaţii privind consumul şi dependenţa de droguri. La 

începutul anilor ’80, Institutul Naţional de Sănătate Mintală din SUA (NIDA) a publicat un 
volum care prezintă mai mult de 40 de teorii referitoare la consumul, abuzul şi dependenţa de 
droguri. Numărul de teorii propuse astăzi de experţi este chiar mai mare, în condiţiile în care 
pentru majoritatea oamenilor, o teorie a consumului de droguri constituie o explicaţie a 
comportamentului indivizilor care consumă. Cei mai mulţi teoreticieni admit că teoriile lor nu 
pot explica integral apariţia consumului de droguri, iar un singur factor nu poate constitui în 
sine motivaţia debutului consumului de substanţe psihoactive.  

Multitudinea de teorii şi de factori care sunt luate/luaţi în considerare în declanşarea unui 
consum abuziv de substanţe nu înseamnă că există o competiţie sau contradicţie între ele/ei, ci 
mai degrabă că sunt complementare, întrucât acoperă diferite aspecte ale aceluiaşi fenomen. 
Spre exemplu, autorii teoriei „identităţii culturale”1 consideră dependenţa de droguri ca fiind 

                                                 
1 B.R. Flay, J. Petraitis, The theory of triadic influence: A new theory of health behavior with implications for 

preventive interventions, în G. Albrecht (ed.), Advances in Medical Sociology (Vol. 4), Greenwich, CT: JAI Press, 
1994, p. 19-44. 
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rezultatul unui proces de schimbare a identităţii individuale, proces determinat de acţiunea mai 
multor factori sociali:  

microsociali - automarginalizare; neacceptarea propriului „eu”; pierderea controlului în 
definirea unei identităţi;  

sociali de tip mediu - marginalizare socială; apartenenţa la un grup de consumatori;  
macrosociali - dezvoltarea economică; oportunităţile educaţionale; cultura populară.  
 
2. Argumente biologice în domeniul prevenirii consumului de droguri  
Argumentele biologice fac parte din categoria teoriilor şi modelelor parţiale sau bazate pe 

componente reduse, categorie în care explicaţiile consumului de droguri se bazează pe puţine 
elemente sau componente. În ceea ce priveşte explicaţiile de tip biologic, conform autorilor 
Rădulescu S. şi Dâmboeanu C., în lucrarea Sociologia consumului şi abuzului de droguri, 
2006, există cel puţin două direcţii majore ale consumului şi dependenţei de droguri: una are 
la bază teoriile genetice, conform cărora unii indivizi se nasc cu o predispoziţie pentru consum 
şi dezvoltarea dependenţei de alcool şi droguri ilegale, iar cealaltă foloseşte ca ipoteză princi-
pală dezechilibrul metabolic, care poate acţiona ca posibil factor cauzal în dependenţa fizică 
faţă de droguri. Vom detalia aici doar două tipuri de abordări: teoria factorilor genetici şi 
teoria dezechilibrului metabolic. 

2.1. Teoriile factorilor genetici. Există o serie de teorii care susţin că factorii genetici au 
un rol important în determinarea consumului şi dezvoltării dependenţei de droguri. De 
exemplu, studiile care evidenţiază o probabilitate mai mare de a dezvolta o dependenţă de 
alcool la rudele de gradul întâi ale alcoolicilor faţă de rudele nonalcoolicilor2. Însă tot teore-
ticienii în acest domeniu remarcă faptul că genele nu pot fi unici declanşatori ai comporta-
mentului de consum sau ai dependenţei faţă de droguri. Aceştia consideră că factorii de mediu, 
sociali sau conjuncturali, pot facilita sau uşura procesul apariţiei comportamentului adictiv 
alături de factorii genetici. 

M.A. Schuckit (1980) susţine că există o combinaţie de factori ce ţin de moştenirea gene-
tică, de mediu sau de personalitate, influenţă care poate determina nivelul abuzului de 
substanţe la indivizi şi/sau diferite grupuri sociale.  

În privinţa influenţei factorului genetic în apariţia şi dezvoltarea dependenţei cele mai 
multe cercetări s-au concentrat asupra alcoolismului. Una din explicaţiile acetui fapt constă în 
faptul că numărul persoanelor care abuzează de alcool este mult mai mare decât al celor care 
consumă droguri, iar alcoolul este un drog acceptat social, astfel şi alcoolicul este mult mai 
tolerat de grupul social decât dependentul de droguri. Astfel, studierea comportamentului 
persoanei dependente de alcool şi a cauzelor care au determinat dependenţa în acest caz este 
mult mai facilă. 

2.2. Teoria dezechilibrului metabolic. O altă teorie biologică se referă la faptul că 
dezechilibrul metabolic ar fi un factor care cauzează dependenţa de droguri. Elaborată de 
medicii Vincent Dole şi Marie Nyswander, teoria dezechilibrului metabolic susţine că 
dependenţii de heroină suferă de o tulburare de metabolism, la fel cum suferă şi diabeticii. 
Această teorie se raportează în special la grupul consumatorilor şi dependenţilor de heroină.  

O dată ce indivizii debutează în consumul de heroină, are loc un proces biochimic ce 
declanşează nevoia stringentă de drog. Acelaşi proces biochimic declanşează nevoia 

                                                 
2 R.W. Pickens, D.S. Svikis, Genetic Vulnerability to Drug Abuse, în Biological vulnerability to drug abuse, 

NIDA, Research Monograph 89, 1988, p. 1-2.  
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imperioasă de insulină la diabetici. Astfel, persoana care abuzează de asemenea droguri va 
întâmpina grave probleme la întreruperea consumului, deoarece repetarea dozelor nu face 
altceva decât să „normalizeze” o deficienţă deja existentă3. Deşi nu există evidenţe empirice 
care să demonstreze existenţa acestui dezechilibru metabolic, consumatorii se comportă ca şi 
cum ar suferi de această deficienţă. Se demonstrează încă o dată că nici această ipoteză 
biologică nu este suficient de cuprinzătoare în sine, poate doar din punct de vedere clinic, nu şi 
cauzal sau comportamental. 

 
3. Argumente psihologice în domeniul prevenirii consumului de droguri  
În privinţa teoriilor psihologice, accentul cade pe individ şi pe mecanismele psihologice 

ale acestuia. În mod clasic, acestea includ două tipuri de modele: - modelul creşterii stimei de 
sine, al lui Kaplan şi colab. (1986), şi versiunea sa actualizată, teoria integrativă a compor-
tamentului deviant a lui Kaplan (1996); modelul afectivităţii, al lui Pandina şi colab. (1992). 

În cadrul primului model, se pleacă de la ideea că adolescenţii, în general, caută accep-
tarea şi aprobarea comportamentului lor de către adulţii semnificativi din jurul lor. Adoles-
centul va trebui să rezolve disconfortul psihologic care poate să apară în cazul în care compor-
tamentele acestuia se îndepărtează de aşteptările părinţilor, profesorilor sau ale altor persoane 
importante din viaţa lor. Teoria integrantă a comportamentului deviant sintetizează elementele 
preliminare ale teoriilor sinelui, ale controlului, ale asocierii diferenţiate, ale stresului, ale 
învăţării sociale.4  

În cadrul modelului afectivităţii, afectul este elementul principal în vederea înţelegerii 
comportamentului de consum. Modelul pune accent pe relaţia dintre afectul negativ şi vulnera-
bilitatea faţă de abuzul de droguri.  

3.1. Teoria (re)întăririi. Procesele psihologice ale mecanismului de (re)întărire sunt 
foarte simple: indivizii au tendinţa de a maximiza stările de bine şi de a minimaliza stările de 
rău, astfel, ei continuă să consume drogul şi ajung să abuzeze de el, pentru că la un moment 
dat acesta le-a adus o stare de bine. În ceea ce priveşte cele 2 mecanisme de (re)întărire, există: 
întăriri pozitive – de cele mai multe ori, acestea apar în cazul consumului de droguri euforice; 
întăriri negatrive – apar în cazul consumului de droguri care provoacă o puternică dependenţă 
fizică, precum opiaceele. În ambele cazuri, indivizii dependenţi se angajează în comporta-
mente infracţionale (întărirea pozitivă este asociată adesea cu rate ridicate de criminalitate; 
întărirea negativă – infracţiuni pentru a scăpa de simptomele de abstinenţă, de stările de 
sevraj).  

3.2. Teoriile personalităţii indecvate. Teoriile personalităţii inadecvate invocă o multitu-
dine de factori de personalitate care sunt consideraţi a fi responsabili pentru iniţierea, 
experimentarea şi continuarea consumului de droguri. Aceste explicaţii teoretice găsesc sursa 
consumului în patologii individuale de ordin psihologic. Indivizii folosesc drogurile pentru a 
evada din realitate, ca mijloace de evitare a problemelor cotidiene şi de retragere într-o stare 
euforică sau de indiferenţă indusă de substanţe.5 

                                                 
3 V.P. Dole, M.E. Nyswander, A Medical Treatment for Diacetylmorfine (Heroin) Addiction, în Journal of the 

American Medical Association, no. 193, 1965, p. 646-650. 
4 P. Abraham (coord.), Prevenirea şi consilierea antidrog, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

Bucureşti, 2004, p. 23. 
5 E. Goode, Drugs in American Society, fifth edition, Boston, New York, San Francisco, St. Louis, 

McGraw-Hill College, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999, passim. 



120 Devianţă şi criminalitate 

3.3. Teoria înclinaţiei spre comportamente problematice. În cadrul acestei teorii, se 
consideră că fenomenul consumului apare ca o formă a devianţei sau a unui compor-
tament-problemă. De obicei, consumatorii de droguri au atitudini, valori şi norme care sunt 
relative faţă de cele pe care le considerăm unanim acceptate de societate. Înclinaţia spre 
comportamentul-problemă este un element-cheie care explică comportamentul neconvenţional 
al celor care îşi asumă riscuri. Există cercetări în domeniu care demonstrează faptul că 
persoanele dependente de droguri, în comparaţie cu ceilalţi membri ai societăţii, tind să fie mai 
rebeli, independenţi, deschişi spre noi experienţe, îşi asumă diverse riscuri, tolerează dife-
renţele, acceptă comportamentele deviante şi încălcarea normelor morale şi culturale. Pentru 
aceste persoane, conceptele care constituie personalitatea, valorile, aşteptările, convingerile, 
atitudinile, orientările faţă de ei înşişi şi faţă de alţii sunt cognitive şi reflectă experienţa 
socială. Teoria comportamentului-problemă se bazează pe trei sisteme explicative: perso-
nalitate, mediu şi comportament, toate interconectate şi organizate pentru a explica tendinţa 
pentru problema de comportament sau probabilitatea ca astfel de probleme de comportament 
să apară6.  

 
4. Argumente sociologice în domeniul prevenirii consumului de droguri  
Argumentele sociologice explică abuzul de substanţe ca un fenomen social, având în 

mare parte origini sociale, economice, culturale. Cercetătorii în acest domeniu accentuează 
faptul că abuzul de substanţe are cauze adesea extrinseci individului, consumatorul nefiind 
supus unor constrângeri de natură psihologică, fiziologică sau genetică care să determine şi să 
întreţină consumul şi abuzul de droguri. Originea tuturor teoriilor sociologice se află în cele 
trei mari paradigme: funcţionalistă, a conflictului social şi interacţionistă/fenomenologică. 

4.1. Funcţionalismul structural. Paradigma structural-funcţionalistă, dezvoltată prin 
ideile şi lucrările lui August Comte, Emile Durkheim şi Talcott Parsons, adoptă o viziune 
largă asupra societăţii ca sistem complex ale cărui componente lucrează împreună pentru a 
promova solidaritatea şi stabilitatea. 

Funcţionalismul postulează faţă de de consumul de droguri faptul că drogurile au o 
funcţie socială pentru că produc efecte cu caracter funcţional atât pentru indivizi, cât şi pentru 
societate. Dacă ne dorim să înţelegem fenomenul devianţei, trebuie să acordăm atenţie 
indivizilor, grupurilor şi integrării lor în societate. Medicamentele şi drogurile în general sunt 
din acest punct de vedere atât funcţionale, cât şi disfuncţionale pentru indivizi şi societate. 
Dependenţa fizică şi psihică devin cu siguranţă principalele efecte disfuncţionale ale 
consumului de droguri7. 

4.2. Interacţionismul simbolic. Spre deosebire de paradigmele structural-funcţionaliste şi 
a conflictului social, perspectiva interacţionistă pune mai mult accent pe interacţiunea socială 
în contexte sociale diferite, iar în privinţa devianţei şi a drogurilor ia în considerare nivelul 
micro, adică nivelul individual de interacţiune. Construcţia socială a realităţii este importantă 
în înţelegerea consumului de droguri ca fenomen deviant. Potrivit interacţioniştilor, devianţa 
reprezintă ceea ce oamenii spun că este etichetat şi că aceasta nu există în mod obiectiv ori 
natural. Astfel, nimic nu este inerent deviant sau greşit. Aceste etichetări8 sunt definite social 

                                                 
6 E. Becoña, Bases cientificas de la prevencion de las drogodependencias, Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas, Madrid, 2002, p. 195-196. 
7 S.M. Rădulescu, C. Dâmboeanu, Sociologia consumului şi abuzului de droguri, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 

2006, p. 204-205. 
8 A. Giddens, Sociologie, ed. a V-a, trad. de Oana Gheorghiu, Ed. All, Bucureşti, 2010, p. 754. 
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de oameni, care construiesc aceste concluzii pe baza percepţiilor, experienţelor personale, ale 
societăţii şi ale lumii întregi.  

Un exemplu concret, având în vedere subiectul abordat, stă în schimbarea statutului legal 
al anumitor droguri, de-a lungul timpului. Prin expunerea acestei schimbări a „legalităţii” 
anumitor substanţe psihoactive, unele droguri fiind acceptate legal în consum şi abia mai 
târziu incriminate, se demonstrează ideea de bază a interacţionismului simbolic: realitatea 
socială, sensul lucrurilor şi reacţia socială faţă de droguri şi alcool s-au schimbat de-a lungul 
istoriei.  

4.3. Paradigma conflictului social. Aceasta mai este numită şi „noua criminologie” 
apărută în 1973, prin publicarea lucrării „The New Criminology” de către Taylor, Walton şi 
Young.9 Spre deosebire de cele două paradigme anterioare, care îmbrăţişează ideea de 
consens, teoriile conflictului social văd societatea ca o arenă a inegalităţii şi a conflictelor. 
Conflictul apare ca urmare a nepotrivirii dintre resursele materiale (bogăţie, proprietate) şi cele 
sociale (putere, ideologie, identitate de grup), astfel, ideologii paradigmei conflictului social 
sunt orientaţi asupra nivelului macro al societăţii, ca şi structural-funcţionaliştii, deşi teoriile 
asupra originii şi funcţionării structurilor sociale sunt aproape opuse. Două exemple ale 
utilităţii teoriilor conflictului social10 în dezbaterile despre droguri sunt: - lobby-ul oficial al 
suporterilor programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru dezin-
criminarea consumului de marijuana; - traficanţii de droguri care pretind că vând droguri 
pentru a se întreţine pe ei înşişi, familiile şi chiar comunităţile din care fac parte.  

4.4. Teoria controlului social. Teoria controlului social este considerată un punct prin-
cipal în cadrul teoriilor explicative ale comportamentul de consum de droguri la adolescenţi. 
Această teorie explică de ce unii adolescenţi adoptă comportamente deviante şi alţii nu. 
Conform acesteia, dacă asupra adolescenţilor se exercită un control social puternic, atunci este 
mai puţin probabil ca ei să adopte comportamente deviante de tipul consumului de substanţe.  

Aşa cum arată numeroase studii, plecând de la Durkheim (1923), Hirschi (1969), 
Braithwaile (1989) şi Cusson (2006), activităţile delincvente în rândul adolescenţilor şi 
tinerilor apar invers proporţional cu calitatea relaţiilor în familie, ataşamentul faţă de şcoală 
sau faţă de locul de muncă. Dintr-o astfel de perspectivă, consumul de droguri şi delincvenţa 
juvenilă apar în strânsă legătură şi sunt determinate esenţial de un deficit de socializare 
manifestat prin incapacitatea familiei, şcolii şi comunităţii de a impune conformitatea.  

În urma unui studiu realizat în Marea Britanie privind relaţia dintre stilurile de viaţă ale 
adolescenţilor, sănătate şi clasa socială, au fost identificate trei categorii de tineri, şi anume: 
adolescenţii convenţionali, orientaţi spre familie şi şcoală; adolescenţii orientaţi spre grupul de 
prieteni; adolescenţii-problemă. Analizând rezultatele acestui studiu şi corelându-le cu 
controlul social, descoperim că în cazul adolescenţilor din ultimele două categorii controlul 
exercitat de către familie şi şcoală este foarte redus, iar utilizarea drogurilor a fost asociată cu 
ultimele două categorii. 

4.5. Teoria anomiei sociale. O teorie importantă în explicarea comportamentului deviant 
este teoria anomiei, iniţiată de către E. Durkheim şi dezvoltată de Robert K. Merton. În cadrul 
teoriei se argumentează că problemele sociale sunt generate de structura socială care impune 
aceleaşi scopuri şi idealuri tuturor membrilor săi, fără a le oferi mijloace egale pentru atingerea 
lor. Comportamentele deviante sunt de fapt rezultatul discrepanţei la nivel social dintre 
                                                 

9 Ibidem, p. 757. 
10 S.M. Rădulescu, C. Dâmboeanu, op. cit., p. 209-211. 
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scopurile sociale generate de apartenenţa la o anumită structură socială şi mijloacele sociale de 
atingere a scopurilor. 

Există însă o serie de autori care consideră explicaţia mertoniană a devianţei sociale ca 
având o serie de neajunsuri. De exemplu, teoria anomiei nu recunoaşte importanţa de-
monstrată a subculturilor deviante. Consumul de droguri are expresii culturale diferite de la o 
societate la alta, putând fi o conduită care caută experienţe sau o conduită rituală existentă11. 

4.6. Modelul procesului de afirmare a tinerilor. Acest model, elaborat de Kim şi colab., 
(1998) este bazat pe o amplă gamă de teorii sau componente ale acestora, cum ar fi teoria 
controlului social, a modelului dezvoltării sociale, a comportamentului-problemă şi a învăţării 
sociale. 

În acest model, o importanţă deosebită este atribuită familiei, ca element de bază al 
socializării valorilor dominante din societate. De asemenea, sunt incluse alte elemente legate 
de gradul de adaptare a individului la ordinea socială, bazate pe teoria controlului social, care 
presupune, conform autorilor, adaptare prin intermediul teoriei învăţării sociale (comporta-
mentul social este rezultat al condiţionării prin imitare – recompensă şi pedeapsă) şi a 
stadiilor-expectativă (modul în care gândim şi credem este în mare parte influenţat de modul 
în care ne văd şi ne tratează ceilalţi)12. Autorii consideră că modul în care ceilalţi ne percep 
este în mare parte condiţionat de aşteptările pe care aceştia le au dinainte. 

4.7. Teoriile învăţării sociale. Aceste teorii arată că orice comportament social deviant 
sau infracţional este învăţat în procesul de interacţiune cu persoane semnificative din cadrul 
grupului social din care face parte – anturajul. Teoria lui Sutherland13, care a combinat unele 
idei behavioriste psihologice, a generat teoria învăţării sociale. Conform acestei teorii, con-
duita indivizilor este modelată de recompense şi sancţiuni. Aplicând această teorie la consu-
mul de droguri, se evidenţiază faptul că uzul şi abuzul de droguri pot fi explicate prin expu-
nerea diferenţială la grupurile în care acest consum este acceptat. Astfel, măsura în care 
drogurile vor fi consumate sau evitate depinde de modul în care acest comportament este 
definit de grup ca fiind dezirabil sau nu. 

4.8. Teoria subculturilor. Faptul că individul se implică într-un anumit grup social (sub-
cultură) care are atitudini favorabile faţă de consumul de droguri reprezintă un factor-cheie în 
stimularea individului să consume droguri. Erving Goffman, primul care a aplicat teoria 
subculturilor la consumul de droguri, îi considera pe indivizii consumatori de droguri drept 
„devianţi sociali”.  

Indivizii nu sunt obligaţi, ci acceptă în mod voluntar socializarea în subcultura drogurilor, 
din cauza faptului că, de multe ori, aceştia consideră că drogurile le oferă soluţii în raport cu 
problemele cu care se confruntă.. A pune capăt consumului şi abuzului de droguri înseamnă, 
de fapt, a găsi soluţii alternative pentru aceste probleme. 

 
Concluzii 
Sociologul englez Jock Young aprecia faptul că nu există un model unic al procesului de 

dependenţă faţă de droguri valabil pentru toate tipurile de droguri şi pentru toate zonele 
geografice (sau toate ţările). Există o bază socială a consumului de droguri care constă în 
reacţiile negative îndreptate împotriva consumatorilor. 

                                                 
11 Conf. raportului de cercetare: Consumul de droguri în rândul tinerilor din România. Salvaţi Copiii, 

Bucureşti: Speed Promotion, 2005, p. 11-23. 
12 P. Abraham, 2004, op. cit. p. 26. 
13 S. M. Rădulescu, C. Dâmboeanu, op. cit., p. 214. 
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Cu toate acestea, indiferent de societatea în care ne aflăm, procesul de prevenire a 
consumului de droguri are la bază teorii explicative de la care porneşte intervenţia preventivă. 
Argumentele teoretice stau la baza eficacităţii proiectelor şi programelor preventive în rândul 
tinerilor, în general, şi a adolescenţilor, în special. Specificitatea acestor intervenţii este dată de 
mediul în care acestea se desfăşoară: mediul şcolar. S-a demonstrat de altfel, prin diferite 
studii longitudinale (de exemplu, Botvin, 1995) faptul că intervenţiile preventive eficiente pot 
reduce rata viitoarelor probleme, în comparaţie cu nicio intervenţie sau în comparaţie cu 
tratamentul obişnuit.  

Orice tip de intervenţie preventivă ce urmează a fi implementată, trebuie să fie ghidată 
întotdeauna de un model teoretic.  

Un bun model teoretic, la rândul său, trebuie să fie derivat din observaţie, să fie verificat 
şi să pregătească un cadru conceptual care va permite înţelegerea părţii din realitatea din care 
s-a elaborat teoria şi astfel, de asemenea, va da posibilitatea de a anticipa şi a interveni în 
această realitate, dacă este necesar. O teorie este pur şi simplu o explicaţie pentru o categorie 
generală de fenomene care reprezintă un set de evenimente sau condiţii. 
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Rezumat: 
Prezentul articol explică gestul suicidar, prin anihilarea instinctului supravieţuirii, datorată sem-

nificaţiei autodistructive conferite de sinucigaş cauzei pivot. 
 
Cuvinte-cheie: suicid; cauză pivot; instinctul de conservare (supravieţuire a speciei); semnificaţie 

autodistructivă; hipersensibilitate morbidă; imaturitate afectivă; trecerea la act; matricea suicidară. 
 
 

Introducere 
Las la o parte orice abordare filosofică, eseistică vizând demersul în speţă şi încerc o serie 

de reflecţii etiologice asupra a ceea ce, pentru noi, continuă să rămână o provocare, un 
paradox*.1 

Fără îndoială, pragmatic discutând, în cazul suicidului ne aflăm în faţa unui gest voluntar, 
asumat liber, deliberat, care vizează autosuprimarea vieţii - asupra acestei definiţii existând, se 
pare, un consens. 

Autosuprimarea vieţii, deci?! - Păi viaţa nu ripostează? Păi din investigaţiile noastre nu 
prea mai are cum!... atâta vreme cât declicul, comanda compulsivă, chiar din mecanismele 
cognitiv-afective energizate motivaţional volitiv izvorăşte! Deci viaţa, personalitatea, trăind 
decide finalul, propria ieşire din scenă. 

Continui să răspund dilemei, mai bine zis să mă întreb?!... să mă uimesc?!... sigur că aş 
putea hrăni speculaţiile dinamicii abisale... dar aleg să zăbovesc asupra instinctului de 
conservare a speciei, a persoanei, care, tocmai opunându-se morţii, i-a permis acesteia să se 
dea cu trotineta supravieţuirii continuând să existe vremelnic pe acest pământ. 

Ce se întâmplă aşadar?!... pragmatic vorbind, instinctul de conservare (supravieţuire) se 
defectează zăbovind într-un moment ireversibil, de anestezie a oricărei riposte..., este anihilat, 
permiţând invadarea câmpului autoprotecţiei de ideea suicidară, circumscrisă de fiecare dată 
unei cauze pivot care pune în act gestul în materialitatea sa. 

Din constatările noastre există, pe de o parte, derive existenţiale obiectivate în împrejurări 
favorizante şi indivizi, personalităţi defecte - defecte, pentru că, nu o dată, dezechilibre 
caracteriale împing instinctul de conservare (de supravieţuire) de-a dreptul în derizoriu, nu o 
dată, prin cauze declanşatoare pivot, de o neseriozitate evidentă...! 

Asta, în interpretarea noastră, ca spectatori ai dramei, căci actorul principal, viitorul sinuci-
gaş, este singurul care acordă semnificaţie dimensiunilor conflictului său interior şi intim!...  
                                                 

 A se vedea B.T. Butoi şi colab., Sinuciderea, un paradox, Ed. Medicală, Bucureşti, 1998. 
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Putem doar întreba ce fel de semnificaţie?!... exact aceea pe care a trăit-o sinucigaşul în 
intimitatea sa şi pe care n-o s-o ştim niciodată... nu ne rămâne să constatăm decât bruscheţea 
actului suicidar care, paradoxal, anulează orice ripostă a vieţii (a supravieţuirii). Să scriem 
cărţi în care abundă presupunerile şi să facem simpozioane în care să emitem ipoteze, ca cele 
de faţă. Din această perspectivă, într-o abordare comună cu distinsul prieten Radu Constantin, 
expert grafolog, observam că „la paranoici vom găsi o hipersensibilitate morbidă, irascibilul, 
perversul, hiperemotivul, anxiosul reprezintă alte categorii de defecţi (predispuşi), fiecare 
predispoziţie avându-şi „mecanismele sale filtru de valorizare a semnificaţiilor, fiecare 
semnificaţie conferită cauzei declanşatoare pivot având caracter individualizat personalizat 
într-o istorie de viaţă şi obiectivat într-o matrice suicidară dinamică, inserată conştiinţei 
individului şi care energizează trecerea la act”**.2 

Un lot masiv este furnizat de către imaturii afectiv, prin atitudinea captivă a unor trăiri ale 
sentimentelor de milă, remuşcare, altruism, sacrificiu, jertfă, spirit justiţiar, sugestibilitatea şi 
fenomenul imitaţiei favorizând acordarea din nou a unor gradiente de semnificaţie, apte să 
anihileze instinctul de supravieţuire şi să conducă aşadar către anihilarea ireversibilă. 

Trec peste (modurile de operare) modalităţile de sinucidere, menţionând doar diversitatea 
acestora, interesându-mă mai degrabă identificarea cauzelor declanşatoare, pentru ca, din 
punct de vedere etiologic, să putem a le elimina din dramatica existenţă socială. Dintre 
supravieţuitorii aflaţi ulterior în consiliere, cei mai mulţi (referindu-mă la tineri de această 
dată) îşi motivează gestul prin: dispute cu părinţii sau cu bunicii, decepţii sentimentale, 
eşecuri şcolare, sentimentul de abandon provocat de deces sau divorţ al părinţilor, presiunea 
mediului restrictiv (internat, cămin, unitate militară etc.). Interesează, de asemenea, pentru 
toate categoriile de sinucigaşi şi indiferent de vârstă, unele „tipuri bine conturate” în legătură 
cu situaţii patologice net definite. Din această perspectivă, teoria noastră referitoare la 
deteriorarea instinctului supravieţuirii fiind susţinută de sinucigaşii care răspund reacţiei la 
agresiunea bolii somatopsihice – riposta la boală (ex. stările depresive reacţionale la boli 
incurabile), dizgraţii fizice inclusiv „sindromul urâţeniei imaginate” – dismorfofobie – termen 
ce-i aparţine psihologului italian Enrique Marselli – 1886, conflictualitatea intimă interesând 
performanţa sexuală, decepţiile sentimentale în materie, complexele de inferioritate (senti-
mentul ratării, inutilitatea existenţei etc.).  

Date fiind relaţiile de prietenie, respect şi preţuire profesională, am abordat împreună cu 
reputatul grafolog Radu Constantin o incursiune interdisciplinară psihografologică, intenţio-
nând ca din decriptarea personalităţii sinucigaşului scriptor să înţelegem câte ceva. 

Este o încercare inedită, credem, câtă vreme grafologul este rar consultat asupra riscului 
eventual de sinucidere la un scriptor dat. Mai adesea, i se arătau documente scrise de către o 
persoană care s-a sinucis sau care a avut o tentativă, cerându-i-se, dacă este posibil, să regă-
sească, a posteriori, indicii care ar fi putut atrage atenţia. Desigur, nu se pot trage concluzii 
categorice din punct de vedere grafologic într-o problemă atât de vastă, dat fiind mai ales 
diversitatea motivelor. Studiul scrierii, în opinia noastră, permite să se vadă unde dinamismul 
psihic a fost perturbat – în cazul tulburărilor psihologice, dar nu se poate prevedea trecerea la 
act. Scrierea sinucigaşilor nu este obligatoriu patologică (doar în anumite cazuri), dar ea este 
expresia unui dezechilibru, a unei lupte inegale între energia vitală şi obstacolele sau agre-
siunile lumii înconjurătoare, existând o corelaţie între dezadaptare şi riscul de autodistrucţie. 
                                                 

** T. Butoi, R. Constantin, Dimensiuni psihografologice asupra gestului suicidar - simpozion - Rolul şi 
contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului, IGPR şi Asociaţia Criminaliştilor, 
Bucureşti, 2004. 
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Caz exemplificativ 
 

Istoric 
În seara zilei de 17 mai 2000, Mariana îl surprinde pe Adi, în parcarea din vecinătatea 

blocului, sărutându-se cu o necunoscută. Are loc o ceartă violentă, reproşuri şi invective. Adi o 
ameninţă cu despărţirea definitivă, porneşte maşina şi dispare în noapte cu necunoscuta. 

Întoarsă acasă, destul de aproape de miezul nopţii, Mariana plânge şi i se confesează bu-
nicii sale. Pe acest fond, intervin părinţii, mama şi tatăl (sub influenţa alcoolului), reproşându-i 
că a neglijat şcoala şi îşi pierde timpul cu „drogatul de Adi”. 

Într-un târziu se sting luminile şi casa se cufundă în linişte. 
Dimineaţa în jurul orelor 6,00 – 6,30, femeia de serviciu ţipă îngrozită… 
 

 
Imagini ale victimei în plan îndepărtat şi apropiat,  

precum şi ale biletelor (micşorate la scara de 1/1, 66) lăsate de sinucigaşă 
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Interpretare psihologică 
 
- T.M.V. – Mariana, 17 ani; 
- Provine dintr-o familie modestă (tatăl – zugrav, mama – comerciant la tarabă); 
- Mai are doi fraţi: T.C. – băiat, în vârstă de 21 de ani, militar în termen şi T.G. – fată, în 

vârstă de 15 ani, elevă; 
- Este ataşată afectiv de „mamaia”, bunica sa – T.N., în vârstă de 65 de ani, croitoreasă, 

căreia i se confesează uneori; 
- P.R. – Adi (28 de ani), prietenul Marianei, şofer de taxi; Trăiesc o „iubire imposibilă” 

(de când Mariana avea 15 ani) – erotism, sexualitate, certuri repetate, urmăriri, infidelitatea lui 
Adi versus credinţa, pasiunea şi, iată, „jertfa” Marianei – toate pe fondul împotrivirii de 
ambele părţi ale familiilor. 

- P.S. – dna Sofica – 48 de ani, coafeză-pedichiuristă. Mama lui Adi, cu atelier privat, 
„care n-o agreează pe Mariana”. 

 
Motivaţia psihologică - Mecanismul declanşator - Cauza pivot 

 
- discernământul diminuat al minorei şi labilitatea ei în plan psihic furnizează îngustarea 

câmpului conştiinţei (inclusiv a reflecţiei). Mariana rămâne blocată într-o proiecţie infantilă; 
- presiunea socială a familiilor (care nu văd relaţiei niciun viitor); 
- infidelităţile „profesionale” (şofer de taxi) ale lui Adi – verificate şi demonstrate public 

de Mariana; 
- presiunea insuccesului în performanţa şcolară a Marianei – fiinţă redusă, slabă perfor-

manţă şi reproşurile părinţilor etc. 
 

Semnificaţia 
 
- gestul suicidar apare ca o supapă de catharsis, uşurare, eliberare (semnificaţie indivi-

duală, personală); 
- pe fondul unei structuri labile – excitabile, agresiunile externe repetate pe fondul 

conflictual obosesc, uzează: certuri, violenţă, plâns, fugă de acasă etc.; 
- notele pesimismului şi depresiei capătă permanenţă, pe măsură ce situaţia reală nu 

oferă nicio soluţie – instinctul de supravieţuire (vital) este anihilat, pulsiunea suicidară devine 
act. 

 
Cauza pivot 

 
Devine relaţia de infidelitate şi iubirea neîmpărtăşită de Adi – toate disfuncţiile se 

ocultează în această zonă de potenţial suicidar. 
 

Mecanismul declanşator 
 
Se realizează din interior, cu motivaţie alimentată extern – psihanalitic pulsiunea 

suicidară încurajată de fatigabilitatea instinctului de conservare în continuu delir, apare în 
planul Eului – conştiinţei – încapsulând ideea gândului autodistructiv. De la gând la gest... 
câteva secunde. 
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Interpretarea mecanismelor mentale 
 
Pulsiunea suicidară – obiectivată în ideea suicidară se relevă în speţa de faţă cu o forţă 

de excepţie. 
a) deşi subiectul sinucigaş (Mariana) scrie „biletul de adio”, trăind prezentul „în pre-

zent”, opţiunea suicidară este încapsulată, trecerea în moarte este tranşată – sinucigaşa, 
eliberată de prezent, a trecut deja „dincolo”, scriind la timpul trecut „mămica mea, te-am 
iubit”; „d-na Sofica, am ţinut la dvs. ...”, „Adi, tu ai fost viaţa mea”, „Mariana pentru vecie...”; 

b) cauza pivot hrăneşte sentimentul inutilităţii de a trăi, nonsensul vieţii este evident, 
ideea suicidară este fără întoarcere (la sinucigaş, gestul este argumentat după o logică 
interioară, hrănită afectiv, şi de aici potenţialul său criminogen), iar îngustarea câmpului de 
conştiinţă (sărăcia soluţiilor de evitare) se oglindeşte excepţional în expresia categorică a 
judecăţilor de valoare:  

- „...nimeni n-o să te iubească ca mine, încât să-şi dea viaţa...”; 
- „...Adi, tu ai fost viaţa mea...”, „...Ai fost primul bărbat din viaţa mea. Jur”; 
- „...Adi, viaţa mea, nu pleca...”. 
c) introproiectarea inutilităţii şi prăbuşirii: 
- „...De ce nu m-ai ţinut lângă tine...”; 
- „...cine te va iubi...”; 
- „...iubitule, nu mă părăsi...”; 
- „...neglijată, neînţeleasă, părăsită, nu pot trăi...”. 
 
Mesajul ideatic – afectiv şi volitiv – este exprimat ferm, fără echivoc, decizia este luată. 

Ea apare, din perspectiva semnificaţiei, ca o eliberare catharctică şi ca „unica soluţie”. 
În acest moment, sinucigaşul nu mai gândeşte ca noi (cei care încă trăim), pentru că el nu 

mai este ca noi; disfuncţiile afectiv-volitive şi logica sa proprie sunt rezultanta produsului 
întregii sale vieţi. 

În spatele fiecărui sinucigaş se ascunde o istorie şi un destin. 
 
 

*      * 
* 

 
În soluţionarea speţei s-a luat în considerare inclusiv ipoteza unui omor (către care 

conducea documentarea asupra conflictului agresiv verbal din noaptea precedentă) simulat 
în gestul suicidar…  

Ipoteza a fost înlăturată prin depoziţiile a doi (vecini), martori, care în aceeaşi dimineaţă, 
în jurul orei 05,30, în timp ce părăseau locuinţa pentru a merge la pescuit, s-au salutat cu 
sinucigaşa Mariana, care se întorcea de la ghenă unde dusese gunoiul, iar în mâna dreaptă 
avea o legătură, sfoară, bandă ceva… 

 
*      * 

* 
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INTERPRETAREA GRAFOLOGICĂ 
asupra scrierii intitulate: „Îmi pare rău. Mămica…”, de pe cele două bilete 

format A5, lăsate de sinucigaşă 
 

Scrierea, foarte inegală: formă – cu nazalele când arcadiforme (1), când unghiulare (1), 
când alungite pe orizontal gramele nazalelor (2), când strânse (2); dimensiune – când mare şi 
gladiolată (descrescândă) (3), când mică şi gladiolată (3), presiune, viteză, direcţie, 
continuitate, ordonare, laxă, dilatată (4), instabilă, nestructurată, aritmică. 

De subliniat, aspectul de scriere neregulată (inegală) (5), chiar discordantă, cu schimbări 
multiple şi variate de direcţie a traseului grafic şi cu înclinări discrepante, în sensul că scrierea 
are o înclinare dreapta (6), încercare de vertical sau dreaptă (6), dar şi o înclinare stânga 
(răsturnată) (6), apoi rândurile (în condiţiile în care coala de hârtie este liniată din fabricaţie) 
sunt la început orizontale şi se respectă la cele 8 rânduri liniatura, după care acestea sunt 
coborâtoare (descendente) (7), dar şi câteva suitoare (ascendente) (7), apoi dacă la început 
rândurile sunt aliniate (7), în rest ele nu se mai păstrează şi devin şerpuitoare (ondulate) (8), ba 
chiar se observă şi o tendinţă de scriere săltăreaţă, în scări (8). 

Ritmul de mişcare este neconcordant, perturbat, desfăşurarea nesigură, fără unitate 
(coeziune), cu secvenţe de gesturi abrupte (9) şi trăsături torsionate (ondulate) (10). 

Ca semnificaţie (interpretare): incoerenţă a impulsurilor şi reacţiilor, opoziţie între 
tendinţe, fluctuaţii ale stării dispoziţionale cu exagerări sentimentale şi descurajări, dificultăţi 
de a percepe şi de a-şi percepe limitele, tendinţa de abandon, imaturitate. 

Ritmul de structurare a formei este modificat: forme exagerate, arbitrare, torsionate, nesigure. 
Lipsă de structurare, de realizare de sine însuşi, inconstantă. 
 
Concluzie 
Se poate spune că această persoană se caracterizează printr-o labilitate marcată (insta-

bilitate emotiv-acţională), fragilitate, imaturitate afectivă, sentiment de sine fluctuant, lipsa 
unei posibilităţi de adaptare la ambianţă, dezechilibru accentuat al personalităţii. 

 

 
Cele două bilete cu scrisul la mărimea naturală, executate pe două file de caiet  

dictando, format A5, lăsate de sinucigaşă 
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Rezumat:  
Prezentul material tratează aportul pe care îl oferă procesului judiciar expertiza în materia 

psihologiei clinice judiciare, prin stabilirea obiectivă a dimensiunilor suferinţei psihice în sindromul 
stresului posttraumatic - SSPT. 

 
Cuvinte-cheie: traumă; accident; suferinţă psihică; depresie; anxietate; opinie de specialitate; 

stres; pesimism; tendinţe suicidare; latura subiectivă; expertiză; psihologie clinică judiciară. 
 
Introducere 
Tatonările în materia psihologiei judiciare şi, respectiv, în materia psihologiei clinice 

judiciare (chiar dacă nu sub această denumire) se regăsesc în spaţiul investigaţiei psihologice 
de peste un deceniu, exclusiv în zona expertizelor de psihotactică – criminalistică ale 
Institutului de Criminalistică din IGPR. 

Materia nu a fost destinată spaţiului public, fiind supusă secretizării de serviciu, şi a 
operat predilect în etapa urmăririi penale, orientând investigaţiile preliminarii în materie, în 
contextul coroborării cu alţi indici orientativi în speţă. 

Abia foarte recent, Institutul de Psihologie Judiciară, preocupat fiind de expertiza psiho-
logică în sens larg, generos, a identificat un câmp fertil valorificării, în procesul probatoriu, de 
data aceasta, a expertizei în materia psihologiei clinice judiciare. 

Din punctul nostru de vedere şi în consens cu G.R. Scheraldi (2000) şi alţii – a se vedea 
opiniile lui C. Luca, I. Şt. Laurenţiu, T. Butoi (2008) –, expertiza psihologică şi psihologia 
clinică îşi revendică în modul cel mai obiectiv patrimoniul materiei, câtă vreme realităţile la 
care ne vom referi - simptomele şi trăsăturile asociate (SSPT) – se regăsesc nu în realităţile 
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salonului de psihiatrie, ci mai degrabă în anticamera acestuia – aparţinătoare psihologiei 
clinice - „normalitatea în debut disfuncţional” – „personalitatea defectă”. Din această perspec-
tivă, opinăm că expertiza psihologică în materie clinică judiciară... presupune emiterea unor 
opinii de specialitate în contextul situaţional complex cu implicaţii interdisciplinare pe terenul 
dreptului... ţinând predilect de latura subiectivă a personalităţii sub faţetele sale complexe, de 
la normalitate la patologie, din perspectiva unei realităţi psihologice abordate behaviorist, aptă 
să traducă motivaţii, intenţii, tensiuni complexe, reacţii, vectorialităţi volitive, energizări şi 
polarizări emoţionale, cognitiv-logice etc., expertiza psihologică având caracter distinct de 
sine stătător, opiniile expertului psiholog fiind interpretate de beneficiar într-un algoritm de 
coroborare cu alte informaţii şi opinii în speţă (răspunzând exemplificativ simptomatologiei 
predicţiei şi consilierii în SSPT sau elementelor ţinând de discernământ, responsabilitate, 
duplicitate, victimizare, intenţie, culpă, praeterintenţie) etc., în probleme judiciare. 

În acelaşi sens este evident că „apreciind sindromul stresului posttraumatic (victimo-
traumă) din perspectiva unor gradienţi variabili ai anxietăţii”: gânduri îngrijorătoare, hiper-
excitabilitate emoţională şi fizică, proiecţii pesimiste, regrete culpabile, lipsa încrederii, fatiga-
bilitate etc., toate în ansamblu interpretate ca reacţii ale „personalităţii defecte” – răspunsuri 
disfuncţional-adaptative agresiunii exogene a evenimentului traumă victimizantă, exigenţele 
identificării şi obiectivării simptomatologiei suferinţei psihice (traumei morale), revine 
expertizei în materia psihologiei clinice judiciare. 

Această perspectivă face ca apărările (avocaţii) să solicite frecvent, iar instanţele de jude-
cată să admită, procurorii fiind la rându-le de acord, valorificarea opiniilor de specialitate ale 
rapoartelor de expertiză în materia psihologiei clinice judiciare (în mod expres victimo-
trauma) şi coroborarea probantă asupra suferinţelor psihice ale victimelor şi, pe cale de 
consecinţă, a acordării daunelor solicitate cu titlu de despăgubiri morale. 

 
Caz exemplificativ 
Baroul de avocatură Argeş – Cabinet individual „Săbiescu Florentin” – cauza penală 

442/P/9 ianuarie 2011. 
Motive şi scurt istoric:  
În data de 19 decembrie 2012, ora 0240, numitul Eduard Pascu se deplasa la volanul 

autoturismului WW Golf cu nr. de înmatriculare B-07-DWC pe Bd. Dacia din municipiul 
Piteşti, din direcţia autostradă spre centrul oraşului. Împreună cu acesta, în autoturism se aflau 
şi pasagerii Cosma Ion – proprietarul autoturismului, Nicolae Alex şi Badea Constantin 
Cosmin (fiul lui Badea Ioana Maria), aşezat pe bancheta din spate, lângă portiera din stânga. 
La intrarea în oraş, pe o pantă accentuată, din cauza vitezei excesive şi a carosabilului ud 
(vreme ploioasă), conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a făcut o 
piruetă de 180 de grade şi a lovit cu partea din stânga-spate autoturismul cu nr. de 
înmatriculare AG-10-DTL, staţionat pe partea dreaptă a drumului, privind direcţia către 
centrul oraşului, în faţa bisericii Sfântul Spiridon. Badea Constantin Cosmin a decedat în 
împrejurările comiterii acestui accident rutier, din cauza leziunilor suferite: fractură de bază 
craniu, hemoragie meninge ventriculară, hemoragie internă, ruptură de splină şi alte 
traumatisme. „Urmare a decesului fiului meu în împrejurările mai sus descrise (declară în 
plângerea sa mama, Badea Ioana), am suferit modificări profunde ale personalităţii provocate 
de o suferinţă profundă, asociate cu o imposibilitate de acceptare a dispariţiei fiului meu...”. 

Obiectivul expertizei: Apărarea solicită investigaţia psihologică, pentru a răspunde la 
întrebările: 



Tudorel B. Butoi, Cristian Ionescu, Ioana Butoi, Alexandru Butoi 133 

1) Dacă accidentul de circulaţie a cărui victimă a fost Badea Constantin Cosmin ar fi 
putut provoca mamei sale, Badea Ioana, disfuncţii ale personalităţii specifice SSPT-ului, 
sindromul (simptomatica) stresului posttraumatic?! 

2) Dacă consecinţele SSPT-ului pot afecta psihocomportamental integralitatea eului şi 
inserţia interpersonală a numitei Badea Ioana Maria în familie şi societate?! 

Badea Ioana, prin avocat Florentin Săbiescu, a făcut menţiuni suplimentare: „Examinarea 
psihologică, având în vedere notorietatea de care vă bucuraţi în mediul ştiinţific, specializările 
dvs. în psihologie clinică judiciară, fiind licenţiat şi în drept, permit o înţelegere şi, în 
consecinţă, o abordare ştiinţifică precisă, dintr-o dublă perspectivă, raportul de expetiză, 
vizând consecinţele şi disfuncţionalităţile psihotraumei, reprezentând un valoros mijloc de 
probă ştiinţific în vederea justei soluţionări a cauzei. 

În continuare vom prezenta rezultatele obţinute în baza Raportului de expertiză. 
 
Cabinet individual de psihologie 
Prof. univ. dr. Tudorel Butoi 
Expert formator în psihologie clinică judiciară 
Conf. Cod. - 011 – al TEP (Tabloul Experţilor Psihologi) 
Nr. 1/2012 - Institutul de Psihologie Judiciară 
 

RAPORT DE EXPERTIZĂ 
- opinie de specialitate extrajudiciară în materia 

psihologiei clinice judiciare – 
nr. 20 din 14 noiembrie 2011 

 
Prof. univ. dr. Tudorel B. Butoi - psiholog clinician principal 
- atestat în psihologie judiciară nr. 2028 din 12 aprilie 2006; 
- atestat în psihologie clinică nr. 44465 din 23 noiembrie 2006; 
- expert formator în psihologie judiciară, conform cod - 011 - al TEP (Tabloul Experţilor 

Psihologi) - Institutul de Psihologie Judiciară nr. 1/2012; 
- în baza competenţelor profesionale oferite de prevederile Legii nr. 213/2004 şi 

normelor metodologice de aplicare în exercitarea profesiei de psiholog, prevăzute de Colegiul 
Psihologilor din România; 

- în baza competenţelor validate şi demonstrate public, precum şi a garanţiilor meto-
dologice şi deontologice de neutralitate şi deplină independenţă, neangajat moral, material 
sau ierarhic faţă de instituţii sau terţi. 

 
Temei legal 

Expertiza este legal învestită după cum urmează: 
Codul de procedură penală, Titlul IV:  
- Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii - cap. VII  
- Expertiza şi constatarea, art. 172 şi următoarele, după cum urmează: 
a) - art. 172 alin. (1) ...„efectuarea unei exertize se dispune când pentru constatarea, cla-

rificarea sau evaluarea unor fapte şi împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea 
adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert...”; 

b) - art. 172 alin. (3) ...„cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu 
indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de 
expert...”; 
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c) - art. 172 alin. (7) ...„în domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor 
sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, organul de urmărire 
penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau 
în afara acestora...”;  

 
Obiectivul expertizei 

Se solicită ca în cauza penală nr. 442/P.2011 din 2011 privind accidentul de circulaţie cu 
urmări mortale, comis la data de 9 ianuarie 2011, victimă fiind Badea Constantin Cosmin, să 
se efectueze o examinare psihologică de interdisciplinaritate a psihologiei clinice cu psiho-
logia judiciară, asupra numitei Badea Ioana - mama victimei - la solicitarea şi cu consim-
ţământul liber exprimat al acesteia, conform asistenţei avocaţiale. 

 
Documente puse la dispoziţie 

- dosarul cauzei şi informaţii cu privire la speţă; 
- subiectul de investigat, identificat în persoana numitei Badea Ioana, mama victimei. 
 

Procedura de examinare 
- material şi metodă - 

 
A. Anamneza speţei: 
Se suprapune scurtului istoric asupra împrejurărilor comiterii accidentului şi ne prile-

juieşte monitorizarea comportamentului expresiv - simptomatica labilă (mimica şi gestica) a 
persoanei examinate. Remarcăm: 

- ţinuta sobră (specifică doliului), îngrijită, decentă; 
- polarizarea rece, rezervată, slab participativă; 
- faciesul stins, hiporeactivitate mimico-gesticulară; 
- atonie, bradipsihie, bradilalie; 
- coerenţa expunerii este alterată episodic de încărcătura stresantă a conţinutului faptic. 
Se disting, aşadar, elemente de puternic impact emoţional: 
a) în toiul nopţii, câţiva tineri, prin bătăi puternice în uşă (trezindu-i aşadar din somn), îi 

anunţă pe soţii Badea despre accidentul a cărui victimă este fiul lor…; 
b) lipsesc alte date: când?!, unde?!, cum?!, trăieşte?!, nu trăieşte?!; 
c) soţii Badea se deplasează în toiul nopţii la spital unde… nimeni nu ştie nimic… 

(Badea Ioana trăieşte confuzia, disperarea, spaima, speranţa, panica); 
d) într-un târziu află că medicii, constatând decesul victimei, o depuseseră la morgă…; 
 
Puternic ataşată afectiv de fiul său (student an IV la Teologie) Badea Ioana suportă un 

şoc psihic devastator - în condiţiile date -. 
 
- Se remarcă puternice elemente tensional-emoţionale, faţă de relatarea (cu voce slabă şi 

privire stinsă) a episoadelor traumatizante - crizele de plâns sunt cvasipermanente; 
- Sunt surprinse reflecţii vindicative, reflecţii de autoculpabilizare şi neputinţă, atitudine 

de ostilitate şi negare - neacceptare a dramaticului eveniment; 
- Uşor confuză, obosită, epuizată, Badea Ioana sfârşeşte relatările prin reflecţii asupra 

inutilităţii existenţei sale şi asupra gestului suicidar ca o soluţie salvatoare. 
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Interpretând datele tabloului expresiv comportamental sus-descris, ne exprimăm opinia 
profesională certă conform căreia realitatea traumatizantă asupra căreia facem referire s-a 
implementat în matricea emoţional-afectivă a personalităţii mamei, Badea Ioana, 
constituind sursa etiologică pivot a SSPT-ului, prin reactualizarea permanent-repetitivă în 
memoria acesteia a pierderii vieţii fiului său. 

 
B. Testul Woodworsth–Mathews – tendinţe psihosomatice 
La chestinonarul Woodworsth-Mathews interpretarea se face asupra cifrelor generale. 

Dacă cifra obţinută depăşeşte o treime din totalul de 366 de puncte, adică trece de cifra 120 de 
puncte, atunci aceasta înseamnă că tendinţele sunt evidente. Când majoritatea cifrelor pentru 
fiecare rubrică sunt mai mari de 120, atunci poate fi dovedit că acel subiect este „încărcat” cu 
variate tendinţe psihonevrotice şi are neapărat nevoie de asistenţă psihologică (a se vedea 
anexa, opinia de specialitate a psihologului). 

 
Interpretare: 
I. punctaj DEPRESIE = 364 puncte; 
II. punctaj EMOTIVITATE = 252 puncte: între corelaţia celor două tendinţe este perfect 

explicabilă apariţia patologică reactivă în cadrul SSPT-ului a depresiei persistente cu 
potenţial recurent faţă de evenimentul exogen provocator - decesul fiului;  

III. Punctaj SCHYZO = 240 puncte - specific disocierii intrapsihice în coroborare cu 
PARANOIA 200 puncte - în cadrul SSPT, favorizând stadiul de negare - consecinţă a lipsei 
de unitate între voinţă şi direcţia gândirii, adaptarea fiind posibilă datorită refuzului 
raţionamentului realist-critic, în favoarea retragerii în sine într-un construct iluzoriu „realitate 
subiectivă”; 

IV. Punctaj IMPULSIVITATE = 144 puncte - explicabil în SSPT, pentru persistenţa şi 
potenţialul recurenţial-reactiv al algoritmului negării. 

 
C. Testul Lücher - colortest 
- varianta prescurtată: două alegeri; 
- evaluare-interpretare; 
- rezultatele alegerilor - formulate. 
 
Test Lücher - (formula) 

I Obiectivele dorite sau comportamentul dictat de obiectivele dorite - „clasa 
+” 

+ 7 + 0: Simte situaţia ca fiind disperată. Opune rezistenţă puternică faţă de 
acele aspecte considerate dezagreabile - încearcă să se ferească de orice lucru care 
l-ar putea irita sau l-ar face să se simtă deprimat. 

II Situaţia existentă sau comportamentul potrivit situaţiei existente - „clasa 
X” 

X 6 X 1: Evită eforturile excesive şi are nevoie de rădăcini, siguranţă şi de o 
companie liniştită. Se poate afla în discomfort fizic având nevoie de consideraţie şi 
protecţie.  

III Caracteristici reţinute sau comportament nepotrivit situaţiei existente = 
„clasa =” 
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= 5 = 4: Insistă pe faptul că dorinţele şi trebuinţele sale sunt realiste - are 
nevoie de încurajare şi încredere în sine. 

IV Caracteristici respinse sau reprimate - caracteristici încărcate de 
anxietate - clasa - 

- 2 - 3: Stare de nefericire şi agitaţie, priveşte mediul înconjurător ca pe ceva 
ostil şi simte o mare presiune care îl apasă, nefericit datorită faptului că se simte 
forţat şi supus unei apăsări intolerabile. Are o atitudine de revoltă şi resentimente 
faţă de persoana sa, dar se simte neputincios să stăpânească situaţia şi să se apere. 

V „Problema actuală” - comportamentul apărut datorită stresului - clasa + -  
+ 7 – 3: epuizare a vitalităţii, intoleranţă faţă de stimulări, slăbiciune, suferinţă, 

agitaţie, indignare, resentiment, sfidare, autovictimizare. 
 

Opinii finale de specialitate 
 
1. Subiectul Badea Ioana prezintă încărcătura psihosomatică simptomatic specifică 

stresului posttraumatic: anxietate, depresie, stare de vid afectiv, susceptibilitate, prag scăzut 
de toleranţă, pesimism, reflecţie retrospectivă de tip autoculpabilizator, raptus 
afectiv-emoţional, crize de plâns, irascibilitate, fatigabilitate (vezi G.R. Schirladi, 
Post-traumatic Stress Disorder, Ed. Lowell House, Los Angeles, 2000 sau Perspective înainte 
şi după evenimentul traumatic, Janoff – Bulman, Epistein, 1993); 

2. Apreciem instalarea DEPRESIEI MAJORE având drept cauză-pivot determinările 
exclusiv exogene prilejuite de şocul psihologic iniţial – anunţarea evenimentului în plină 
noapte, starea de panică şi îndeosebi confruntarea cu cadavrul victimei la morgă etc., 
împrejurări generatoare de ANXIETATE favorabilă ulterior constructelor de tip 
paranoid evidenţiate de investigaţia psihologică; 

3. Interpretând datele tabloului expresiv comportamental, oferit de observaţia 
anamnestică, ne exprimăm opinia profesională certă conform căreia realitatea traumatizantă a 
decesului fiului ei s-a implementat în matricea afectivă a eului personalităţii mamei 
BADEA IOANA, constituind sursa etiologică pivot a SSPT!; 

4. Din perspectiva consecinţelor SSPT anterior sus-menţionate apreciem ca 
ALTERATĂ GRAV capacitatea de inserţie-interrelaţionare a numitei BADEA IOANA 
în familie şi societate. 

În acest sens edificatoare sunt: 
a) Reflecţiile autosuicidare, gânduri despre sine: „mai bine îmi făceam de cap” - „nu 

mai are sens să trăiesc…”, gânduri despre ceilalţi: „…oamenii sunt răi, mă simt străină şi 
inutilă…” (a se vedea Compendiu – victimologie şi psihologie victimală – Tudorel Butoi şi 
col., Ed. Pinguin Book, Bucureşti 2008, p. 266-269); 

b) abandonarea activităţilor lucrative: pierderea afacerii – magazinul de produse 
alimentare – prin faliment; 

c) lipsa de comunicare cu ceilalţi membri ai familiei, soţ şi fiică, răceală afectivă, 
pesimism, inutilitate, abandon; 

d) existenţa diagnosticului de „depresie majoră anxioasă”, aflată fiind sub tratament 
psihiatric. 
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5.  Recomandăm, în acest context, consiliere psihologică conform Legii nr. 213/2004 
şi insistăm pe tratamentul psihiatric, subscriind diagnosticului de „depresie majoră 
anxioasă” – a se vedea piese existente la dosar. 

 
Expert în psihologie clinică judiciară 

Prof. univ. dr. Tudorel Butoi  
– psiholog clinician principal – 

 
Concluzii privind exigenţele metodologice în elaborarea raportului de expertiză 

psihologică 
Dată fiind experienţa personală pe terenul expertizei psihologice în materia sindromului 

stresului posttraumatic, în evenimentele existenţiale dramatice (postinfracţionale, post acci-
dente de circulaţie, post malpraxis, post violenţă domestică, post tentativă suicidară, post 
detenţiune nedreaptă etc.), atât intrajudiciare, cât şi extrajudiciare, supun aprecierii dumnea-
voastră o serie de exigenţe apte să confere credibilitate şi obiectivitate raportului de expertiză 
psihologică şi psihologie clinică judiciară, după cum urmează: 

a) obligativitatea menţionării cabinetului şi competenţelor expertului, numărul de 
înregistrare, actul de dispunere şi entitatea care solicită; 

b) baza juridică, statutul legal, temeiul dispunerii şi obiectivele expertizei; 
c) materialul şi metoda utilizată (teste, chestionare, date anamnestice etc., prezentare 

succintă a fundamentării ştiinţifice a metodei) etc.; 
d) toate afirmaţiile, interpretările şi evaluările trebuie să fie susţinute permanent de citate 

şi surse bibliografice, precum şi de suportul statistico-matematic al testelor utilizate; 
e) raportarea simptomatologiei identificate la traumele obiectivate în prejudicii şi 

disfuncţionalităţi de inserţie socială (ex. abandonarea studiilor, falimentul afacerilor, invali-
ditate, asistenţă socială, internare, consiliere suport, disfuncţionalităţi de interrelaţionare, tenta-
tive suicidare etc.); 

f) opiniile de specialitate este necesar să fie limpezi, clare, sintetice, cu referinţe suport în 
demonstraţiile de conţinut ale raportului, circumscrise exclusiv a răspunde obiectivelor 
expertizei; 

g) recomandările postopinii de specialitate se vor cantona strict în zona intervenţiei 
psihologiei clinice preventiv-recuperatorii, specifică terapiilor de suport. 

În final, constatăm că ne aflăm în debutul unui demers novator, de o excepţională 
însemnătate pentru ştiinţa şi practica în materia expertizei psihologice. 

 
Referinţe 
1. Tudorel Butoi, Tratat universitar de psihologie judiciară (abordări teoretice şi 

practice), Ed. Trei, Bucureşti, 2012; 
2. Tudorel Butoi şi col., Compendiu - victimologie şi psihologie victimală, Ed. Pinguin 

Book, Bucureşti, 2008; 
3. G.R. Schirladi, Post-traumatic Stress Disorder, Ed. Lowell House, Los Angeles, 2000; 
4. Janoff Bulman, Perspective înainte şi după evenimentul traumatic, 1993. 
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IDENTIFICAREA CONSUMATORILOR  
SAU A CONSUMATORILOR DEPENDENŢI DE SUBSTANŢELE 

NOI CU PROPRIETĂŢI PSIHOACTIVE 
 

Conf. univ. dr. Nicoleta-Elena BUZATU 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti 

E-mail: nicoleta_buzatu@yahoo.com 
 
 
Rezumat:  
Pentru identificarea consumatorilor ori a consumatorilor dependenţi în mod operativ, până la 

efectuarea unor investigaţii medico-legale, trebuie cunoscute anumite aspecte. Astfel, când se apropie 
momentul ingerării, inhalării ori injectării, la aceştia apar simptome precum: lăcrimarea, curgerea 
nazală, stare de teamă, tuse slabă, frisoane, dilatarea pupilei, agitaţie, nervozitate. Obiectele aflate în 
preajma consumatorilor sau a consumatorilor dependenţi ori mirosurile specifice îi pot trăda că au 
consumat substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Urmele lăsate pe membrele superioare, inferioare, 
pe gât etc. de instrumentele de administrare sunt indicii că acea persoană consumă droguri, iar aceasta 
presupune examinarea medicală. Aceştia mai pot fi identificaţi şi pe baza registrelor aflate la pro-
prietarii farmaciilor, a reţetelor cu timbru sec onorate de policlinici, spitale şi farmacii pentru aceeaşi 
persoană, pe baza condicilor existente la camerele de gardă ori a evidenţelor unităţilor de intervenţie şi 
salvare. În acest studiu, ne-am propus să analizăm toate aceste aspecte cu privire la identificarea 
consumatorilor ori a consumatorilor dependenţi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. 

 
Cuvinte-cheie: consumator; consumator dependent; droguri; substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. 
 
 
Introducere 
Substanţele noi cu proprietăţi psihoactive sunt cunoscute „pe piaţă” sub denumiri precum 

„etnobotanice”, „ierburi legale”, „săruri de baie”, „droguri legale”, „droguri de sinteză”, 
„substanţe pentru cercetare” sau „reactivi de laborator”. 

În anul 2015, au fost realizate 284 de capturi de astfel de substanţe (în creştere faţă de 
anul 2014, când au fost realizate 220 de capturi), fiind confiscate 5,188 kg şi 35 de 
comprimate de noi substanţe psihoactive. Se observă că, deşi cantităţile confiscate sunt în 
scădere faţă de anii anteriori (2014 - 6,7 kg, 2013 - 16,431 kg), noile substanţe psihoactive îşi 
menţin disponibilitatea pe piaţa drogurilor din România. În anul 2015, ca rezultat al capturilor 
semnificative, au fost confiscate 4,43 kg din care: 2,4 kg pirovalerone (provenind din China şi 
Spania, expediate prin colete poştale), 0,4 kg JWH-122, 1,41 kg triptamine (provenind din 
Taiwan şi expediate prin colet poştal pe cale aeriană) şi 0,1 kg catinone (provenind din 
Cehia)1. 

Aşa cum prevede art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consu-
mului licit de droguri2, drogurile sunt plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau 
amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele I-III din lege. 

                                                 
1 EMCDDA; ANA – Raport naţional privind situaţia drogurilor 2016, România. Noi evoluţii şi tendinţe, 

REITOX, Bucureşti, 2016, p. 222. 
2 Publicată în M. Of. nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în  

M. Of. nr. 163 din 06 martie 2014. 
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Drogurile de mare risc sunt înscrise în tabelele I şi II din lege, iar drogurile de risc sunt 
înscrise în tabelul nr. III din lege. Prin urmare, noţiunea de drog include şi substanţele noi cu 
proprietăţi psihoactive care au fost introduse în tabelele respective. 

De subliniat faptul că termenul „noi” nu înseamnă neapărat „noi apariţii”, mai ales că 
multe substanţe psihoactive au fost sintetizate pentru prima dată acum 40 de ani, ci substanţe 
care au apărut mai recent şi care nu au fost prevăzute de cele două Convenţii, respectiv 
Convenţia unică asupra drogurilor narcotice din 1961 şi Convenţia asupra substanţelor 
psihotrope din 1971. 

Denumirea agreată de statele membre ale Uniunii Europene pentru produsele comer-
cializate prin intermediul aşa-numitelor „magazine de vise”, cunoscute sub denumirile de 
„Spice Shop”, „Smart Shop” sau „Weed Shop”, este aceea de „substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive”. De asemenea, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă (United Nations 
Office on Drugs and Crime - UNODC) foloseşte doar termenul „new psychoactive substances 
(NPS)” - substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP), în scopul promovării unei 
terminologii clare în această privinţă. 

Prin substanţe psihoactive, conform art. 241 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal3, se înţelege substanţele stabilite prin lege, la 
propunerea Ministerului Sănătăţii. 

Pentru a utiliza o terminologie unică în această privinţă Decizia 2005/387/JAI a Consi-
liului privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor substanţe psiho-
active defineşte4, printre altele, substanţa psihoactivă nouă, stupefiant nou, drog psihotrop 
nou şi preparat, astfel: 

„Substanţă psihoactivă nouă: un nou drog psihotrop în formă pură sau în preparat” –  
lit. a). 

„Stupefiant nou înseamnă o substanţă în formă pură sau în preparat, care nu a fost inclusă 
în tabelele anexate Convenţiei unice privind stupefiantele din 1961 a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi care poate reprezenta o ameninţare la adresa sănătăţii publice comparabilă cu cea 
reprezentată de substanţele enumerate în Tabelele I, II sau IV” – lit. b); 

„Drog psihotrop nou înseamnă o substanţă în formă pură sau în preparat, care nu a fost 
inclusă în tabelele anexate Convenţiei privind substanţele psihotrope din 1971 a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi care poate reprezenta o ameninţare la adresa sănătăţii publice comparabilă 
cu cea reprezentată de substanţele enumerate în Tabelele I, II, III sau IV” – lit. c). 

„Preparat înseamnă un amestec ce conţine o nouă substanţă psihoactivă” – lit. f). 
Termenul de „etnobotanice” cu care substanţele noi cu proprietăţi psihoactive au devenit 

cunoscute în societatea noastră nu a fost inserat în cuprinsul actelor normative circumscrise 
acestui domeniu, având în vedere faptul că acesta reprezintă o denumire generică similară cu 
„droguri uşoare”. 

De asemenea, termenul cuprinde o gamă largă de substanţe şi produse sintetice şi derivate 
din plante, inclusiv „substanţe chimice de cercetare”, „pilule recreative”, „droguri vegetale” 
etc. vândute de obicei pe internet şi în aşa-numitele „smart shop-uri/head shop-uri”, 

                                                 
3 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. 

nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 
4 Decizia Consiliului 2005/387/JAI din 10 mai 2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi 

controlul noilor substanţe psihoactive, publicată în JO L 127 din 20.05.2005 (Council Decision 2005/387/JHA of 10 
May 2005 on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances, published in 
OJ L 127, 20.05.2005). 
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promovate prin strategii de marketing sofisticate şi agresive şi, în anumite cazuri, intenţionat 
etichetate necorespunzător, ingredientele declarate fiind diferite de compoziţia reală5. 

Consumul a fost definit de art. 2 lit. f) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute 
de acte normative în vigoare6, republicată7, ca fiind introducerea în organismul uman a unui 
produs, indiferent dacă acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, în una dintre 
următoarele modalităţi: pe cale orală ori injectabilă, inhalare, fumat sau aplicarea externă pe 
corpul unei persoane, în orice alt mod, în aşa fel încât produsul să ajungă în corpul unei 
persoane. 

Caracteristica esenţială ce defineşte o tulburare de consum de substanţe este apariţia unei 
multitudini de simptome cognitive, comportamentale şi fiziologice care indică faptul că 
persoana continuă să consume substanţa în ciuda problemelor apărute8. 

Legea nr. 143/2000, republicată, face distincţie între consumator şi consumator 
dependent, astfel: consumatorul este persoana care îşi administrează sau permite să i se 
administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi 
prin care drogul poate ajunge în organism – art. 1 lit. h), iar potrivit lit. i) al aceluiaşi articol, 
consumatorul dependent este consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod 
repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor 
medicale şi sociale. 

Efectele psihoactive au fost definite de art. 2 lit. e) din Legea nr. 194/2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, ca fiind unul dintre următoarele efecte pe 
care le poate avea un produs, atunci când este consumat de către o persoană: stimularea sau 
inhibarea sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale funcţiilor şi 
proceselor psihice şi ale comportamentului ori crearea unei stări de dependenţă, fizică sau 
psihică. 

Studiile de specialitate efectuate au concluzionat că oamenii, în special tinerii şi 
adolescenţii, încearcă senzaţii noi, folosind substanţe noi. Astfel, traficanţii de droguri s-au 
adaptat cerinţelor pieţei, în sensul că au căutat şi au găsit noi substanţe care au efecte 
asemănătoare cu cele ale drogurilor clasice. 

Aceste produse se comercializează în special sub formă de ţigări, comprimate, pulberi, 
fragmente vegetale ambalate în plicuri, sub diferite denumiri ca: Spice Gold, Genie, Pulse, 
Spice Diamond, Wild Opium Mix, Shunk, Fly Agaric Mushroom, CM 21, Head Shot, Ninja, 
Blur, Pur by Magic ori plante bine-cunoscute din cele mai vechi timpuri, cum ar fi mitragina, 
cornul secarei, keraton, salvia, zorele etc. 

Una dintre principalele cauze care au favorizat consumul de substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive a constituit-o cadrul normativ existent, care a permis identificarea de noi breşe în 
vederea facilitării distribuirii până la consumatorul final al produselor cu efect psihoactiv sau 
psihotrop. 

                                                 
5 C. Ţone, C.E. Ştefan, P. Nenov, „Etnobotanicele”, vise care ucid, Ed. Sitech, Craiova, 2012, p. 13. 
6 Publicată în M. Of. nr. 796 din 10 noiembrie 2011. 
7 Republicată în M. Of. nr. 140 din 26 februarie 2014. 
8 D. Georgescu, A.M. Moldovan, G. Cicu, Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul 

adolescenţilor şi tinerilor, Bucureşti, 2007, p. 9. 
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Modalităţi de identificare a persoanelor care consumă substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive 

În pofida eforturilor autorităţilor statului român de a reduce fenomenul traficului şi 
consumului de substanţe noi cu efecte psihoactive s-a constatat creşterea numărului şi a 
frecvenţei cu care aceste substanţe ajung în diferite moduri să fie consumate. 

Până la efectuarea unor investigaţii medicolegale, trebuie cunoscute anumite aspecte cu 
privire la identificarea consumatorilor ori a consumatorilor dependenţi de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive, în mod operativ. Există mai multe moduri prin care o astfel de 
substanţă poate fi introdusă în organism. Cele preferate sunt următoarele: 

- mestecarea plantelor îmbibate cu substanţe chimice şi absorbţia acestora prin ţesutul ce 
căptuşeşte cavitatea bucală; 

- înghiţirea şi absorbirea prin stomac; 
- fumarea şi absorbirea prin plămâni, cu ajutorul unor pipe speciale sau sub formă de 

ţigară; 
- prizarea pe nas a pulberii; 
- injectarea. 
Obiectele aflate în preajma consumatorilor sau a consumatorilor dependenţi ori mirosurile 

specifice îi pot trăda că au consumat substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Pentru consumul 
acestor substanţe se folosesc anumite obiecte (accesorii), cum ar fi: blunturi, bonguri, pipele 
cu care s-a fumat, dispozitive de rulat ţigări sau jointuri, aparate de injectat tuburile de ţigarete 
cu tutun, canabis, plante etnobotanice şi alte substanţe, resturi de ţigări, prafuri, substanţe 
vegetale, ciuperci, capsule sau comprimate de origine necunoscută etc., aparate de rulat 
blunturi, foiţe pentru rulat ţigări şi jointuri, conuri prerulate pentru jointuri, tuburi de ţigări şi 
ţigarete folosite la injectat, filtre de carton de dimensiuni şi culori diferite pentru rularea 
ţigărilor şi a jointurilor, grindere, card grindere, cântare de mare precizie, balanţe de cântărit, 
vaporizatoare analogice şi digitale pentru evaporarea substanţelor active din plante, brichete, 
scrumiere, seringi, ace, garouri, fiole, filtre, pacheţele de aluminiu, accesorii pentru Snuff & 
Snort (snortere, lame, dozatoare, oglinzi, linguriţe, pliculeţe), teste antidrog pentru depistarea 
prezenţei substanţelor stupefiante ori a consumului acestora prin salivă sau urină. Alte 
accesorii folosite sunt: produse de curăţare a bongurilor, site din oţel inoxidabil pentru bonguri 
şi pipe, creuzete pentru bonguri. 

Păstrarea substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive se face în cutiuţe metalice sau din 
lemn, pliculeţe cu autosigilare prin tehnologia Ziplock, protecţii pentru jointuri sau suporturi 
pentru beţişoare parfumate. 

Urmele lăsate pe membrele superioare, inferioare, pe gât, coapse, abdomen etc. şi cele 
lăsate de instrumentele de administrare sunt indicii că acea persoană consumă droguri, iar 
aceasta presupune examinarea medicală. 

Calea de administrare a drogurilor se distinge prin identificarea urmelor de puncţie 
venoasă – mică plagă înţepată, acoperită de cruste de sânge violacee, negricioase sau brune – 
în funcţie de vechimea lor, corelabil cu prezenţa infiltratului sangvin adiacent, supraiacent 
venelor superficiale accesibile, cel mai frecvent fiind la nivelul plicilor coatelor. Pentru 
injectarea subcutanată (skin popping) sunt preferate coapsele şi peretele abdominal.  

Afectarea vasculară este regulă la utilizatorii de droguri pe cale injectabilă, fiind întrunite 
condiţiile declanşării trombozei, scăderea fluxului sangvin şi status hipercoagulabil, cum ar fi 
spre exemplu infecţiile. Prin urmare, apar tromboflebite, fistule arteriovenoase, anevrisme 
micotice, ulceraţii de perete vascular cu risc de hemoragii, vasculite etc. 
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Examinarea fizică a persoanei presupune atât examinarea externă, cât şi cea internă a 
corpului persoanei, precum şi prelevarea de mostre biologice. Prin urmare, aceasta nu trebuie 
confundată cu percheziţia corporală, care presupune examinarea corporală externă a 
persoanei/persoanelor, care poate include şi examinarea cavităţii bucale, nazale, urechi, păr, 
îmbrăcăminte, obiecte pe care o persoană le are asupra sa sau sub controlul său la acel 
moment, iar pentru rect, vagin şi pentru recoltarea probelor de sânge se solicită sprijin 
medical; dacă se suspectează că drogurile au fost înghiţite se va apela la tratament medical în 
scopul recuperării acestora. 

Persoana percheziţionată va fi pusă de către organul de urmărie penală cu faţa la perete, la 
o distanţă de cel puţin un metru, în funcţie de înălţimea sa, apoi i se va cere să ridice mâinile 
deasupra capului, să se sprijine de perete şi să desfacă picioarele. Se cercetează pe rând, partea 
dreaptă şi stângă a corpului. Cel care efectuează percheziţia trebuie să se aşeze într-o poziţie 
laterală, cu un picior în faţa piciorului celui percheziţionat de pe partea corpului cercetată 
pentru a permite dezechilibrarea rapidă a acestuia în cazul unui atac. 

Percheziţia amănunţită se efectuează de sus în jos, începând cu obiectele de pe cap, apoi 
se cercetează spatele, porţiunile de sub braţe, mâinile de la umăr până la degete şi pieptul. 
Picioarele se verifică din interior şi exterior până la gleznă, manşetele pantalonilor ciorapii şi 
pantofii. Cercetarea se face prin palpare fermă. 

Percheziţia obiectelor de îmbrăcăminte presupune verificarea în parte a fiecărei piese din 
care este formată, a lenjeriei şi a încălţămintei, la nevoie acestea putând fi scoase de pe corpul 
persoanei. Se caută în hainele şi în obiectele principale ale acestuia, cum ar fi: buzunare, 
cusătura hainelor, cutiuţe, pachete de ţigări, foi de ţigări etc. Dezbrăcarea este necesară 
întrucât permite cercetarea minuţioasă a îmbrăcămintei şi percheziţionarea separată a corpului. 
Ţinuta vestimentară se va examina cu atenţie, întrucât se poate pune în evidenţă existenţa 
drogurilor impregnate în ţesătură. 

De asemenea, drogurile trebuie căutate în bagaje, precum şi în obiectele sau alimentele în 
care acestea pot fi ascunse sau disimulate.  

Când se examinează un autovehicul, trebuie insistat asupra cavităţilor, de exemplu: 
rezervor, praguri, contraaripi, bare de protecţie, filtru de aer, radiator, locaşul roţii de rezervă, 
roata de rezervă, în tapiţerie, panourile uşilor, zona din spatele bordului etc. sau interiorul 
încăperilor (pereţi, tocurile uşilor, întrerupătoare, tablouri, mobilă, rezervoare de apă etc.). Se 
caută flacoanele şi ambalajele care conţin medicamente sau cele care prezintă inscripţii 
specifice acestora9. 

Autoturismele suspecte sunt date, de regulă, în consemn la punctele de frontieră, dar 
vameşii pot să se sesizeze şi după aspectul general al autoturismelor, bagaje şi mai ales după 
starea de nervozitate ori de emoţie a pasagerilor. Verificările au la bază atât comportamentul 
general al pasagerilor şi şoferilor, cât şi modul de aranjare a bagajelor şi mărfurilor care poate 
oferi indicii că se ascund sau se maschează droguri în cazul autobuzelor şi autocamioanelor. 

La autocamioanele de transport internaţional de mărfuri trebuie examinate toate zonele 
(instalaţia frigorifică, şasiul remorcii, sistemul de închidere a uşilor etc.), insistându-se pe cele 
unde apar urme de sudură sau de vopsire recentă. 

Vagoanele de cale ferată oferă multiple posibilităţi de ascundere, cum ar fi spre exemplu 
în toalete, compartimente ori chiar în instalaţiile exterioare ale vagoanelor. 

                                                 
9 Colectivul Institutului de Criminalistică al Poliţiei Române, Procedura cercetării la faţa locului în Poliţia 

Română. Manual de bune practici, Bucureşti, 2007, p. 132-133. 



Nicoleta-Elena Buzatu 143 

În avioane, pe lângă bagaje pot exista numeroase locuri de ascundere, cu complicitatea 
personalului de bord sau din aeroporturi. 

Pe vapoare, substanţele noi cu proprietăţi psihoactive pot fi ascunse în dulapuri, rafturi, 
magazii, lăzi frigorifice, elice, colaci de salvare etc. 

În situaţia în care locul faptei este situat în spitale, fabrici, depozite, laboratoare de 
cercetare, laboratoare clandestine etc., trebuie să se procedeze la o examinare amănunţită a 
dulapurilor, rafturilor şi sertarelor cu medicamente, reactivi, solvenţi şi alte produse chimice, 
ambalaje, recipiente care conţin produse intermediare sau finite, materii prime, în mod 
deosebit a celor care nu au etichetă. 

În locurile deschise, îndeosebi acolo unde se cultivă plante etnobotanice, medicinale, 
aromatice etc., care sunt ulterior amestecate cu droguri de sinteză, se va proceda la măsurarea 
cu exactitate a suprafeţei cultivate şi se va stabili densitatea plantelor pe aria de cultură. 

Probele pentru analiză se iau cel puţin în dublu şi se sigilează. Efectuarea unor investigaţii 
medicale în cazul în care modalitatea de transport este chiar corpul persoanei şi există indicii 
temeinice în legătură cu acest fapt, organul de urmărire penală dispune, pe baza consimţă-
mântului scris, efectuarea unor examene medicale. Dacă persoana refuză, se solicită autori-
zarea procurorului care indică unitatea medicală unde se vor efectua aceste investigaţii. Fiind 
un procedeu probatoriu mult mai invaziv, examinarea fizică necesită un control mai strict în 
privinţa modalităţii de executare. 

Organismul uman este o structură complexă, foarte organizată, alcătuită din celule unice 
care funcţionează împreună pentru îndeplinirea funcţiilor specifice necesare susţinerii vieţii. 
Când se apropie momentul ingerării, inhalării ori injectării, la aceştia apar simptome precum: 
lăcrimarea, curgerea nazală, dureri puternice de cap, ameţeli, senzaţie de greaţă şi vărsături, 
căscat, tuse slabă, transpiraţie excesivă, frisoane, dilatarea pupilelor, irascibilitate, agitaţie, 
nervozitate, creşterea tensiunii arteriale, creşterea frecvenţei cardiace, tremurături ale corpului 
etc. 

De asemenea, se observă schimbări de comportament, cum ar fi râs fără motiv, atacuri 
severe de panică, euforie, relaxare, iluzii senzoriale şi distorsiuni spaţiotemporale, halucinaţii, 
senzaţia decorporalizării, depresie, anxietate, lipsă de vlagă, pierderea puterii de concentrare şi 
memorare, stări confuzionale – pierderea identităţii etc. 

Printre efectele menţionate de consumatori, în urma utilizării unor astfel de substanţe, se 
numără halucinaţii bidimensionale, experienţe extracorporale, transformare în obiecte, 
întoarcere în timp, crize de râs, stare de somnambulism sau chiar pierderea completă a conşti-
inţei de sine. În urma consumului de „Spice”, alterarea percepţiei continuă în următoarele şase 
ore, atenuându-se lent, însă efecte minore pot fi observate chiar şi a doua zi. Un raport al 
Universităţii Tehnice din Dresden, Germania, a arătat că mai mulţi consumatori care au între-
rupt consumul au prezentat stări de vomă, palpitaţii, dureri de cap, depresie şi nelinişte, stări 
definitorii pentru sevraj, simptome ce au dispărut odată cu reluarea consumului10. 

Consumul mai mult sau mai puţin regulat de substanţe psihoactive afectează sistemul 
nervos central şi conduce la manifestări dezaptative, la apariţia unor probleme sociale, 
profesionale, psihologice ori somatice, persistente sau recurente11. 

Multe droguri provoacă reacţii mult mai slabe în organism atunci când o persoană folo-
seşte acelaşi drog în mod regulat. Această manifestare se numeşte toleranţă. De obicei, reacţia 
                                                 

10 http://legaleilegale.blogspot.ro/p/droguri-legale.html, accesat la data de 31 iulie 2015. 
11 R. Răşcanu, Dependenţă şi drog: aspecte teoretice şi clinic ameliorative, Ed. Universităţii din Bucureşti, 

2008, p. 83. 
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mai slabă este datorată unei experienţe anterioare cu drogul respectiv sau cu un drog similar, 
dar chiar şi stresul intens poate schimba reacţiile la unele droguri12. 

Semnele abuzului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive sunt asemănătoare celor ale 
consumului de alte droguri, incluzând alcoolul, cum ar fi: confuzie, ameţeală, paranoia, lipsa 
de orientare sau de coordonare, depresie, agitaţie, iritabilitate, comportament impulsiv, in-
somnie, creşterea sau scăderea în greutate, constipaţie, tahicardie, transpiraţii, hipertensiune 
arterială. 

Alte comportamente care pot trimite la consumul de substanţe noi cu proprietăţi psiho-
active sunt: deteriorarea relaţiilor sociale, schimbările de comportament, furtul de bani sau de 
bunuri de la alte persoane pentru obţinerea drogurilor etc. 

Ceea ce este deosebit de important de specificat este faptul că anumite persoane pot 
manifesta halucinaţii deosebit de grave, care pot deveni extrem de periculoase atât pentru ele, 
cât şi pentru cei din jur. 

Compoziţia acestor substanţe este necunoscută, ceea ce face ca sevrajul să fie dificil de 
suportat de către persoana consumatoare. Printre simptomele sevrajului regăsim insomnia, 
lipsa apetitului, tremor, greaţă, transpiraţii, anxietate, depresie, agitaţie, paranoia etc. 13. 

În urma consumului de droguri, pot apărea complicaţii infecţioase cum ar fi bolile cu 
transmitere sexuală, infecţia cu virusul imunodeficienţei umane – HIV, hepatite virale B, C, D, 
leziuni bucodentare, infecţii ale pielii etc. 

Bolile cu transmitere sexuală sunt infecţii transmise de la o persoană la alta prin contact 
sexual. Infecţiile bacteriene cu transmitere sexuală includ sifilisul, gonoreea, uretrita nongono-
cocică şi cervicita clamidiană, limfogranulomul venerian, şancrul, granulomul inghinal şi 
trichomoniaza. Infecţiile virale cu transmitere sexuală includ verucile genitale, herpesul ge-
nital, moluscum contagiosum şi infecţia HIV sau SIDA14. 

Infecţia cu virusul HIV are trei căi majore de transmitere: cel mai frecvent, vorbim de 
transmiterea sexuală, atât heterosexuală, cât şi homosexuală sau bisexuală, transmiterea prin 
contactul cu sângele unei persoane infectate, respectiv obiecte utilizate în comun cu persoa-
nele infectate cu HIV, risc de transmitere prin utilizarea de droguri intravenos folosind 
aceleaşi seringi, şi transmiterea de la mamă la făt15. Sindromul imunodeficienţei dobândite – 
SIDA este cea mai severă formă a infecţiei HIV. 

Virusurile hepatitice B, C şi D sunt principala problemă de sănătate publică legată de 
infecţiile virale hepatice, prin evoluţia spre boală cronică, spre afecţiuni invalidante sau chiar 
deces (prin ciroză şi carcinom hepatocelular). Persoanele care îşi injectează droguri prezintă 
un risc crescut de infectare cu hepatita C, întrucât folosesc în comun ace şi alte instrumente 
specifice consumului de droguri, care pot fi contaminate cu sânge infectat cu VHC. 

                                                 
12 C. Kuhn, S. Swartzwelder, W. Wilson, Buzzed: The Straight Facts About the Most Used and Abused Drugs 

From Alcohol to Extasy (Tripat: ce trebuie să ştii despre droguri: de la alcool la extasy), trad. T. Nicolau, Ed. Trei, 
Bucureşti, 2014, p. 464. 

13 A se vedea şi G. Cicu, Dependenţa de etnobotanice, disponibil pe http://color-mind.ro/psihiatrie/ce-
tulburari-tratam/dependenta-de-etnobotanice/, accesat la data de 31 iulie 2015. 

14 M. Beers, A. Fletcher, T. Jones, R. Porter, M. Berkeits, J. Kaplan, (coord.), Agenda medicală Merck. 
Medicul casei, ed. a 2-a, Merck Research Laboratories (Division of MERCK&CO., INC.), Whitehouse Station, NJ, 
2003, trad. O. Trifănescu, A.V. Vasilescu, Ed. All, Bucureşti, 2011, p. 1176. 

15 SIDA – CEA MAI GRAVĂ BOALĂ CU TRANSMITERE SEXUALĂ – INTERVIU DR. VICTORIA 
BÎRLUŢIU, DISPONIBIL PE HTTP://SIBIU100.RO/SANATATE/33079-SIDA-CEA-MAI-GRAVA-BOALA-
CU-TRANSMITERE-SEXUALA-INTERVIU-DR-VICTORIA-BIRLUTIU, ACCESAT LA DATA DE 08 
DECEMBRIE 2014. 
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Leziunile bucodentare apar ca urmare a deficitului de igienă bucodentară şi a malnutriţiei 
şi sunt la originea focarelor infecţioase şi a complicaţiilor locoregionale şi metastatice 
(cardiace, pulmonare). 

Pielea este cel mai mare organ al corpului care îndeplineşte numeroase funcţii importante, 
care includ reglarea temperaturii corporale, menţinerea echilibrului hidric şi elecrolitic şi 
detectarea stimulilor dureroşi sau plăcuţi. Infecţiile pielii sunt următoarele: furuncule, abcese 
cutanate, celulite, limfagite, flebite, tromboflebite septice, piomiozite, necroze, gangrene, 
embolii etc. 

De asemenea, pot apărea complicaţiile psihiatrice, cum ar fi depresia, psihoza, sindroa-
mele confuzionale, tulburări anxioase, tulburări de personalitate, insomnia, delirul şi demenţa. 

Depresia se caracterizează nu doar printr-o dispoziţie depresivă, ci şi prin pierderea 
intereselor şi a bucuriilor, o reducere a energiei ce duce la o fatigabilitate crescândă şi la o 
activitate diminuată. Tendinţele depresive şi instabilitatea emoţională sunt în strânsă legătură 
cu o suspiciozitate exagerată faţă de ceea ce se întâmplă în jurul său şi astfel proiectează 
propria nesiguranţă şi îndoială faţă de capacitatea de adaptare la cerinţele sociale. 

Psihoza este o boală psihiatrică care se caracterizează prin pierderea contactului cu 
realitatea. Această pierdere se manifestă prin halucinaţii vizuale, auditive, olfactive, delir, 
tulburări în gândire, comportament dezorganizat şi incapacitatea de adaptare la o viaţă socială 
normală. 

Sindroamele confuzionale se caracterizează prin dezorientare temporo-spaţială, îngustarea 
câmpului conştiinţei cu amnezie anterogradă, uneori manifestări halucinatorii şi delirante. 
Delirul în sine nu este o boală, ci mai degrabă un sindrom clinic. 

Simptomul principal al tulburării anxioase generalizate este anxietatea, generalizată şi 
persistentă, care nu apare doar în anumite condiţii de mediu.  

Dintre simptomele anxietăţii enumerăm: starea de nelinişte resimţită pe o perioadă de mai 
multe zile, persoana devine agitată, obosită, are probleme cu somnul, toate acestea mani-
festându-se pe o perioadă mai mare de şase luni, teama de a fi criticat, gânduri nedorite, 
intruzive etc. Strâns legat de anxietate este şi atacul de panică. Poate să apară senzaţia de 
sufocare, dureri în piept, tremor, ameţeli şi transpiraţii reci sau calde. Atacul de panică este un 
moment intens de spaimă însoţit de simptome fizice cum ar fi respiratorii, cardiace şi 
digestive. 

Tulburările de personalitate reprezintă modalităţi relativ inflexibile de a percepe, reac-
ţiona sau interacţiona cu ceilalţi, inadecvate din punct de vedere social. 

Insomnia reprezintă dificultatea în iniţierea, menţinerea şi calitatea somnului. Se 
consideră că este normal ca durata somnului să fie între 7 şi 9 ore pe noapte.  

Delirul şi demenţa reprezintă incapacitatea de a achiziţiona, a reţine şi folosi cunoştinţele 
în mod natural.  

În urma consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive mai pot apărea şi 
complicaţii neurologice cum sunt: neuropatiile toxice predominant axonale şi demielinizante, 
crizele epileptice, sindroamele neurologice (care se întâlnesc în perioada acută de administrare 
a drogului): sindrom extrapiramidal, sindrom cerebelos, sindrom piramidal, sindrom pseudo-
bulbar, accidente vasculare cerebrale, hemoragie subarahnoidiană. 

Printre simptomele provocate de neuropatii se numără: furnicături, înţepături, arsuri, 
amorţeală, scăderea forţei musculare, a sensibilităţii tactile, termice etc. 
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Crizele epileptice pot apărea atât în perioada acută de supradozare, cât şi după o perioadă 
de latenţă necesară constituirii focarului epileptic.  

Consecinţa imediată a dezintoxicării este instalarea siondromului de sevraj, care are la 
bază mecanisme farmacologice adaptative la expunerea repetată la o substanţă psihoactivă. 

Pe lângă complicaţiile prezentate mai sus, persoanele care consumă substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive prezintă şi anumite tulburări nespecifice ale comportamentului, asociate 
cu consumul de droguri, cum ar fi: schimbări în programul zilnic, schimbări bruşte de dispo-
ziţie, schimbarea cercului de prieteni, declin în igiena personală, schimbarea stilului de îmbră-
căminte, vânzarea obiectelor personale sau ale celor cu care acesta convieţuieşte, comiterea 
unor fapte antisociale, izolare socială etc. 

Consumatorii sau consumatorii dependenţi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive pot 
fi identificaţi şi pe baza registrelor aflate la proprietarii farmaciilor, a reţetelor cu timbru sec 
onorate de policlinici, spitale şi farmacii pentru aceeaşi persoană, pe baza condicilor existente 
la camerele de gardă ori a evidenţelor unităţilor de intervenţie şi salvare. 

Gradul înalt de pericol al substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive pentru sănătate se 
reliefează prin numărul foarte mare de persoane, îndeosebi tineri, care se prezintă la spital în 
urma consumului acestora. 

În majoritatea judeţelor, la nivelul secţiilor de primiri urgenţe, se menţine o problematică 
semnificativă cauzată de consumul de substanţe noi cu proprietăţi pshioactive. Totodată, apar 
corelaţii între cazurile de urgenţă datorate policonsumului în care sunt prezente şi substanţele 
noi cu proprietăţi psihoactive, în combinaţie cu alte substanţe psihoactive, precum şi cu cele în 
care diagnosticul de urgenţă este indus indirect de efectele consumului acestora (alte diag-
nostice - leziuni sau traumatisme produse prin autoleziune, accidente şi alte cauze externe). 

În 2015 au fost raportate 1928 cazuri de urgenţe medicale datorate consumului de NSP 
(consum singular sau în combinaţie), ceea ce înseamnă o creştere cu 125% faţă de anul 
anterior, când au fost înregistrate 857 astfel de cazuri. Prin consecinţele asupra sănătăţii, pe 
care le provoacă consumul lor exclusiv sau în combinaţie cu alte substanţe psihoactive, noile 
substanţe psihoactive continuă să ocupe locul central în problematica urgenţelor medicale 
cauzate de consumul de droguri ilicite înregistrate la nivel naţional în anul 2015, fiind 
menţionate în 47,5% dintre cazuri16. 

La nivelul ţării, zona teritorială care înregistrează o problematică semnificativă a 
cazuisticii de urgenţă datorată consumului de NSP este alcătuită din 9 unităţi teritoriale 
(municipiul Bucureşti, Galaţi, Cluj, Iaşi, Brăila, Timiş, Mureş, Botoşani, Vaslui), unde se 
cumulează 69% din toată cazuistica înregistrată la nivel naţional17. 

Consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive este considerat mai periculos decât 
cel de droguri, întrucât nu sunt cunoscute efectele pe care aceste produse îl au asupra 
organismului uman, consumul acestora nu este reglementat cu precizie, iar medicii nu ştiu ce 
tratamente să aplice. Riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive sunt 
majore, printre ele regăsindu-se hipertensiunea, infarctul, coma şi chiar decesul. 

Tratamentul persoanelor dependente de aceste substanţe este unul complex, necesitând 
îmbinarea medicaţiei psihiatrice cu şedinţele de psihoterapie, terapie individuală, iar specia-
liştii în domeniu recomandă să se apeleze la un tratament de specialitate. 

                                                 
16 EMCDDA; ANA – op. cit., p. 62. 
17 Idem. 
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Concluzii 
Drogurile de orice fel nu reprezintă o alternativă pentru problemele cu care fiecare dintre 

noi ne confruntăm şi inevitabil acestea conduc la degradarea umană. Nu doar aspectele 
teoretice sunt importante, ci şi prevenţia în sens practic, perceperea efectivă a acestui flagel, a 
scopului şi experienţei acumulate prin diferite metode de a introduce treptat în mentalul 
individual, dar şi colectiv dorinţa de cunoaştere, informare, un trai de viaţă mai bun cât, şi 
nevoia de sănătate şi igienă. O piedică în calea unei educaţii corespunzătoare în privinţa 
substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive o constituie şi Internetul. Pe diferite site-uri există 
foarte multe informaţii accesibile, însă în cea mai mare parte sunt greşite sau intenţionat 
distorsionate. Propunem ca instituţiile implicate în prevenirea consumului de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive, şi nu numai ele, să procure şi să multiplice materiale de informare 
ştiinţifică şi, totodată, să realizeze colaborări interdisciplinare în toate regiunile ţării noastre, 
dar şi cu celelalte state care se confruntă cu astfel de probleme. O educaţie de calitate este 
scumpă, dar astfel putem fi mai sănătoşi, iar societatea ar putea economisi costurile şi aşa 
foarte mari pentru personal, mijloace penale, penitenciare şi orice alte cheltuieli suplimentare 
apărute odată cu substanţele noi cu proprietăţi psihoactive. 

Din nefericire substanţe noi cu proprietăţi psihoactive sunt la îndemâna oricui, inclusiv a 
copiilor, la toate nivelurile economice. Ţara noastră face parte, potrivit unor rapoarte ale 
Agenţiei Naţionale Antidrog, din categoria celor în care cunoaşterea şi informarea efectelor 
consumului drogurilor, respectiv a substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive sunt cele mai 
scăzute. Acest lucru face să primeze curiozitatea şi spiritul de „gaşcă” printre copii şi tineri. 

Sunt convinsă că atunci când opiniei publice i se oferă o sursă de informaţii corectă şi de 
încredere despre substanţele noi cu proprietăţi psihoactive şi interacţiunile dintre acestea 
oamenii şi în mod deosebit consumatorii de astfel de substanţe vor fi în stare să ia decizii mai 
sănătoase. Nu este o luptă uşoară, nu există soluţii miraculoase şi, din păcate, nicio ţară nu a 
reuşit până în prezent să elimine total consumul unor astfel de produse. 

Nu există droguri uşoare sau droguri puternice, bune sau rele, ci totul depinde de modul în 
care oamenii le utilizează şi de circumstanţele în care sunt folosite. 
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Rezumat:  
Mass-media este, simultan, artizana unui vis şi obiectul unei deziluzii: visul că libertatea în toate 

formele ei se va manifesta în acest mediu, deziluzia că obiectivitatea şi relevanţa s-au pierdut în 
subiectivism şi evenimenţial. Această lucrare explorează universul abaterilor de la un discurs 
jurnalistic raţional şi obiectiv, produse sub influenţa cenzurii şi autocenzurii. Metodologia cercetării 
porneşte de la analiza principalelor concepte implicate. Ulterior, utilizând metodele studiului de caz şi 
analizei legale, vom investiga definiţia şi formele cenzurii în discursul jurnalistic. 

 
Cuvinte-cheie: comunicare; discurs jurnalistic; manipulare; organizaţii media. 
 
 
1. Conceptele de discurs jurnalistic şi de manipulare 
Discursul jurnalistic şi funcţionarea acestuia sunt analizate pe trei niveluri: text, condiţii 

de producere şi univers de discurs.  
Textul este partea materială, vizibilă, a unui discurs, care cuprinde semne, coduri de pro-

ducere şi interpretare, fapt care se traduce în două tipuri de organizare a textului: pe direcţia 
conţinutului şi pe direcţia formei.  

Condiţiile de producere presupun determinarea cerinţelor de ordin comunicaţional, care 
se referă la scenă şi la suportul discursului, şi a celor de ordin statutar, legate de actorii 
implicaţi şi de contractul de comunicare dintre aceştia.  

Universul de discurs este constituit din totalitatea tipurilor de discurs care coexistă şi care 
afectează producerea şi interpretarea discursurilor. În această lucrare ne vom opri exclusiv 
asupra manipulării la nivelul textului discursului jurnalistic.  

În planul textualităţii, discursul jurnalistic se relevă ca fiind obiectiv, raţional, interesant 
pentru public şi având o formă atractivă. La nivelul condiţiilor de producere, discursul 
jurnalistic apare într-o instituţie media, pe un suport acceptat (hârtie ziar, unde radio sau tv, 
internet), la intersecţia intereselor actorilor implicaţi în statusuri şi roluri legitime şi 
operaţionalizându-se în genuri jurnalistice întemeiate pe contracte de comunicare specifice. 
În sfârşit, pe palierul universului de discurs, discursul jurnalistic interacţionează cu alte tipuri 
de discurs (politic, publicitar, ludic etc.), de care se diferenţiază atât prin caracteristicile 
evidenţiate pe nivelele de analiză anterioare (text şi condiţii de producere), cât şi printr-un 
scop specific, legat de prezentarea şi comentarea spaţiului public.  

Operaţional, manipularea a fost definită prin următoarele note specifice: intenţie ascunsă, 
asimetria intereselor actorilor implicaţi, impresia libertăţii de acţiune a receptorului şi 
avantajarea dimensiunii nonraţionale a fiinţei umane. Mecanismul manipulării prin discurs 
trimite la tehnici de folosire a resurselor textuale pentru a schimba opinii, atitudini şi 
comportamente, prin inducere în eroare, prin înşelătorie sau prin specularea abuzivă a 
dimensiunii emoţionale a fiinţei umane. De asemenea, implică încălcarea regulilor sociale ale 
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condiţiilor de producere acceptate într-un anumit context specific şi înlocuirea în mod ilegitim 
a scopului propriu unui tip de discurs. 

 
2. Manipularea prin textul jurnalistic 
Manipularea capătă un specific aparte în cazul textului jurnalistic, pentru că acesta se 

produce la întretăierea unor aşteptări legitimate social. Jurnaliştii şi-au asumat dintotdeauna 
pretenţii de obiectivitate şi raţionalitate. Publicul aşteaptă, de asemenea, să înţeleagă uşor acest 
tip de discurs, iar temele să se suprapună peste preocupările proprii. Prin urmare, obiecti-
vitatea, raţionalitatea, interesul şi atractivitatea sunt mărci care asigură identitatea textului 
jurnalistic. Acestea devin, totodată, şi sisteme de protecţie împotriva influenţei interesate, 
întrucât adevărul, spiritul critic, echidistanţa, prezentarea completă a spaţiului public sunt 
exigenţe care, o dată respectate, anulează posibilităţile de manipulare. Aşadar, aceasta nu 
poate să apară decât ca deturnare a acestor caracteristici. 

Tehnicile de manipulare de la nivelul textului jurnalistic sunt abateri de la trăsăturile 
standard ale acestui tip de discurs. Astfel, vom analiza posibilitatea influenţei ilegitime prin 
identificarea abaterilor în conţinut şi în formă de la credibilitate şi de la doza de seducţie 
acceptabilă social pentru acest tip de discurs. Obţinem, prin încălcarea celor patru caracte-
ristici ale textului jurnalistic, anumite tehnici, grupate sub denumirile: manipularea obiecti-
vităţii, manipularea raţionalităţii, manipularea interesului, manipularea atractivităţii.  

 
Distincţia 

formă/conţinut 
 

Încălcarea 
caracteristicilor 

textului jurnalistic 
pe linia strategiei: 

Conţinut Formă 

Credibilitatea Manipularea 
obiectivităţii 

Manipularea raţionalităţii 

Seducţia Manipularea 
interesului 

Manipularea atractivităţii 

 
2.1. Manipularea obiectivităţii. În definirea discursului jurnalistic, am asumat un concept 

de obiectivitate care presupune prezentarea unor evenimente care se petrec în realitate, în 
corespondenţă cu acea realitate şi într-o manieră care să corespundă imperativelor argumen-
tabilităţii şi acceptabilităţii. Aceste caracteristici îi asigură o largă credibilitate în rândul 
publicului. Însă tocmai această calitate prezumată, dublată de puterea de impact, determină 
posibilităţi de manipulare a receptorilor. Aşadar, manipulările specifice discursului jurnalistic 
apar sub forma generală a denaturării realităţii în ansamblu, dar care se realizează prin tehnici 
corespunzătoare încălcării caracteristicilor identificate pentru obiectivitate, aşa cum sunt 
prezentate mai jos.  

 
 2.1.1. Prezentarea unor evenimente care nu s-au petrecut în realitate. Prezentarea unor 

evenimente care nu s-au petrecut în realitate poate lua, la nivelul tehnicilor utilizate, 
următoarele forme: minciuna şi amalgamul adevăr-fals.  
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Minciuna este un enunţ prin care locutorul încearcă să-i convingă pe receptori de 
adevărul unei propoziţii pe care o crede falsă. Atunci când se emit judecăţi de această natură, 
intenţia este una manipulatorie. Nu este necesar ca tot ceea ce spune emiţătorul să fie fals, ci 
este suficientă inserarea doar a unor informaţii false pentru a modifica sensul unui articol. În 
plus, dacă ne raportăm la enunţare în sens larg, „minciunile nu sunt întâlnite numai în 
afirmaţiile verbale. Când o persoană dă din cap afirmativ ca răspuns la ceva ce nu crede ori 
când pretinde că este atentă la o discuţie pe care o găseşte plictisitoare, ea se face de asemenea 
vinovată de minciună… O falsă ridicare de umeri, zbaterea atrăgătoare a genelor, un semn din 
ochi sau un zâmbet, toate pot fi utilizate ca mijloace nonverbale de inducere în eroare”1. 
Utilizate mai ales în jurnalismul de televiziune, astfel de tehnici pot manipula publicul, lăsând 
să se înţeleagă mult mai mult decât spune efectiv jurnalistul.  

Vom ilustra modalităţile de abandonare a obiectivităţii, pornind de la o anchetă care a 
făcut vâlvă în momentul apariţiei şi care a stârnit vii dezbateri despre deontologia profe-
sională. Este vorba de articolul Noroc, Doamna ministru! Viciul de procedură al ministrului 
Macovei, apărut în cotidianul Evenimentul zilei din 22 iunie 2005. Acesta prezintă o presupusă 
beţie a ministrului Monica Macovei, petrecută pe terasa complexului Vox Maris din Costineşti, 
unde doamna ministru „a băut peste măsură, după care a trecut la spart pahare”:  

 
„Ministrul justiţiei a poposit la sfârşitul acestei săptămâni pe litoral pentru a participa la 

congresul Uniunii Avocaţilor din România (UAR). Potrivit unor apropiaţi ai săi, ministrul ar fi 
petrecut apoi o seară de pomină pe terasa complexului Vox Maris din Costineşti, care aparţine 
omului de afaceri Nicuşor Năstase. Martorii susţin că, la intrarea în complex, Macovei a fost 
întâmpinată de preşedintele UAR, Călin Zamfirescu, şi de mai mulţi apropiaţi din avocatură. 
Şapte martori oculari declară, sub protecţia anonimatului, că au văzut-o la Costineşti pe 
Monica Macovei bând peste măsură şi spărgând pahare”. 

(Noroc, Doamna ministru! Viciul de procedură al ministrului Macovei, 
 Evenimentul zilei, 22 iunie 2005) 

 
În cadrul aceluiaşi articol, este prezentată declaraţia ministrului, care neagă informaţiile 

pe care Evenimentul zilei le prezintă, ceea ce nu împiedică publicarea articolului, pe de o parte, 
şi construcţia sa într-o manieră care să acrediteze atât comportamentul bahic al ministrului, cât 
şi repetabilitatea acestuia. Ulterior, conducerea Grupului Ringier, căruia îi aparţine şi coti-
dianul Evenimentul zilei, declanşează o anchetă internă, legată de ştirea prezentată şi de 
comportamentul jurnaliştilor, soldată cu publicarea unui articol intitulat Povestea unui articol 
care nu trebuia să apară, apărut în Evenimentul zilei, 30 august 2005, şi care conţine 
următoarele concluzii:  

 
„După încheierea investigaţiei jurnalistice paralele şi după analizarea tuturor împreju-

rărilor care au dus la publicarea articolului «Noroc, doamna ministru!», conducerea redacţiei 
«Evenimentul zilei» face publice următoarele concluzii:  

- Acest articol nu trebuia publicat. Apariţia sa în paginile ziarului nostru este o greşeală. 
S-au comis erori în lanţ, iar în final principala responsabilitate aparţine redactorului-şef.  

- Ziarul prezintă scuze definitive, fără rezervele păstrate la cea dintâi reevaluare jurna-
listică, după o zi de la publicarea articolului. Aceste scuze necondiţionate sunt destinate 
cititorilor «Evenimentului zilei» şi doamnei ministru Monica Macovei.  

                                                 
1 A. Ludwig, The Importance of Lying, Charles C. Thomas, Springfield, 1965, p. 5.  
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- Acest moment regretabil în evoluţia ziarului reprezintă o excepţie în istoria ultimilor ani 
ai EVZ, ziarul care a ridicat permanent exigenţele presei de referinţă din România”. 

(Povestea unui articol care nu trebuia să apară,  
Evenimentul zilei, 30 august 2005) 

 
Dincolo de elucidarea cazului, interesantă este modalitatea de construire a articolului din 

perspectiva anulării exigenţelor obiectivităţii. Astfel, acreditarea comportamentului incorect al 
ministrului se sprijină pe câteva fapte adevărate, amestecate cu informaţii trunchiate sau 
unilaterale. Ministrul Monica Macovei chiar a fost la întâlnirea împricinată pe terasa com-
plexului Vox Maris din Costineşti la data la care se face referire, iar la cina respectivă s-a 
consumat şi alcool. Dincolo de aceste realităţi, aprecierea stării de beţie a ministrului s-a bazat 
pe şapte martori oculari (chelneri), toţi anonimi, adică persoane care nu îşi asumă public 
identitatea şi afirmaţiile, care nu pot fi opozabili declaraţiilor contrare ale altor martori sau ale 
ministrului. Astfel, poate fi pusă sub semnul întrebării însăşi existenţa acelor martori (dacă nu 
pot fi citaţi, dacă nu există declaraţii scrise sau înregistrate, aşa cum atestă şi trustul Ringier, 
valoarea de adevăr a afirmaţiei jurnaliştilor nu se sprijină pe probe). În plus, este încălcată şi 
regula celor trei surse diferite, care vizează nu neapărat existenţa a trei martori sau dovezi 
diferite, ci existenţa unor date din mai multe surse diferite, adică de o natură diferită, care să 
permită triangulaţia informaţiilor. Bineînţeles, gradul de verosimilitate creşte dacă informaţia e 
confirmată de trei sau şapte actori, dar este diferită dacă actorii sunt membri ai aceluiaşi partid 
politic. În plus, toată construcţia articolului se bazează pe declaraţii şi informaţii indirecte, în 
sală nefiind un jurnalist de la Evenimentul zilei.  

 
2.1.2. Prezentarea necorespunzătoare a realităţii. O prezentare corespunzătoare este una 

completă, relevantă şi echidistantă. Când însă există intenţii de denaturare, acestea apar ca 
informaţii parţiale, irelevante, partizane. Considerăm că tehnicile de manipulare specifice pot 
fi grupate sub denumirile orientarea articolelor şi selecţia neobiectivă.  

Orientarea articolelor este o tehnică de manipulare care se manifestă, la acest nivel, prin 
prezentarea doar a unei laturi a problematicii, atunci când sunt mai multe părţi în conflict. 
Orientarea se mai realizează, la alte niveluri ale textului jurnalistic, prin tonul tendenţios sau 
ironic, prin frecvenţa unor teme sau persoane în contradicţie cu importanţa lor reală pentru 
spaţiul public.  

Alături de furnizarea de informaţii false sau cel puţin neverificate şi de încălcarea regulii 
celor trei surse, se mai pot identifica în acelaşi exemplu din articolul Noroc, Doamna ministru! 
Viciul de procedură al ministrului Macovei tehnici de orientare a ştirii în sensul dorit de 
iniţiatori. Astfel, seara a fost „una de pomină”, despre care „a doua zi, pe holurile complexului 
toată lumea vorbea”, Monica Macovei „a fost luată de val”, s-a manifestat într-un mod „destul 
de gălăgios”, iar chelnerii spuneau că este „beată cui”. Chiar şi citarea declaraţiei contrare a 
Monicăi Macovei este orientată printr-o introducere care reatestă existenţa ca fapt a 
evenimentului: „ministrul justiţiei a negat informaţiile referitoare la noaptea de pomină pe care 
ar fi petrecut-o la Costineşti”.  

În plus, orientarea ca depreciere a valorii informaţiilor este evidentă şi în cazul citării unor 
persoane care afirmă contrariul, cum este cazul lui Calin Zamfirescu. Acesta a afirmat ca beţia 
doamnei Macovei „este o minciună sfruntată”, însă enunţul său este introdus prin sintagma 
„unul dintre petrecăreţi”.  
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 Se adaugă la acestea şi prezentarea unei declaraţii a unui psihiatru:  
 
„Psihiatrul Florin Tudose ne-a declarat că «în mod normal nu există niciun fel de scuză 

pentru un astfel de comportament, decât dacă persoana respectivă nu suferă, fără însă a 
cunoaşte acest lucru, de beţie patologică. În această situaţie, s-ar îmbăta dintr-un singur pahar. 
Tudose susţine că ar fi posibil să-i fi pus cineva ceva în băutură Monicăi Macovei. Sau să fi 
făcut insolaţie ori să fi fost într-o stare febrilă. Şi în aceste cazuri poţi face scene de beţie 
patologică», precizează el.” 

(Noroc, Doamna ministru! Viciul de procedură al ministrului Macovei,  
Evenimentul zilei, 22 iunie 2005) 

 
Declaraţia psihiatrului ar putea fi considerată ca una justificată, însă nu ştim despre ce 

este vorba, întrucât sintagma „un astfel de comportament” este un o expresie care cuprinde un 
deictic şi face, aşadar, trimitere la ceva care nu este prezent explicit. Înţelegerea cea mai facilă 
a sintagmei trimite la comportamentul prezumat al doamnei Macovei, iar acest lucru orien-
tează din nou ştirea, întrucât se adaugă la afirmaţiile din articol şi opinia autorizată a unui 
specialist, ceea ce conduce la o creştere a credibilităţii articolului. Din păcate, nu este pre-
zentată explicit şi întrebarea pusă psihiatrului, care ar putea fi incorectă (ipotetică sau să ofere 
ca sigur comportamentul Monicăi Macovei etc.). 

 La toate acestea se adaugă şi finalul articolului, care prezintă cazuri considerate 
similare, precum beţiile notorii ale preşedintelui american Richard Nixon, ale preşedintelui 
federaţiei ruse Boris Elţân sau ale premierului japonez Junichiro Koizumi. Acestea întăresc 
acuzele de beţie aduse ministrului.  

Exemplul dat a evidenţiat mecanismele orientării, care poate deturna sensul unor fapte 
reale, astfel încât publicul să aibă o percepţie cu totul diferită faţă de amploarea şi cursul 
evenimentelor.  

O altă tehnică vizează selecţia, care este o activitate normală, implicată în construcţia 
discursului jurnalistic, întrucât acesta nu poate prezenta exhaustiv evenimentele. Selecţia 
neobiectivă, însă, poate conduce la manipulări atunci când criteriul selecţiei este hotărât de 
interese particulare sau de grup. În anumite ziare putem citi că totul în ţară merge foarte bine 
(punctându-se investiţiile, creşterea consumului), pe când în altele aflăm că ne aşteaptă un 
dezastru iminent (creşterea preţurilor, a cursului de schimb, a şomajului etc.). În funcţie de 
această idee de fond se vor selecta din realitate evenimente diferite. Selecţia se poate realiza în 
aşa fel încât fiecare canal media să prezinte o cu totul altă realitate.  

Se mai poate recurge la valorizarea unor amănunte neesenţiale în detrimentul celor 
esenţiale. Pentru a se decide ce anume este suficient de important astfel încât să devină subiect 
de ştire, teoreticienii au stabilit criterii, enumerate şi de noi. Reporterul care este pe teren, însă, 
nu se ghidează după aceste criterii stabilite teoretic. De multe ori, criteriile luate în considerare 
sunt foarte puţin ştiinţifice, marcate de subiectivitate şi de contextul specific producerii.  

 
2.1.3. Abandonarea argumentabilităţii. Obiectivitatea discursului jurnalistic este aban-

donată când, la nivelul conţinutului, afirmaţiile sunt susţinute prin argumente necorespun-
zătoare sau ilogice. Distorsiuni ale argumentelor se întâlnesc în toate tipurile de discurs, inclu-
siv în cel jurnalistic. Acestea iau forma sofismelor de argument, care sunt erori intenţionate de 
argumentare. După sursele influenţei implicate în argumente, Constantin Sălăvăstru distinge 
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între manipulări care se realizează prin intermediul actelor de gândire şi cele determinate de 
actele de limbaj2.  

Sofismele de argument induse prin actele de gândire cuprind argumentum ad baculum 
(argumentul forţei), argumentum ad hominem (argumentul referitor la persoană), argumentum 
ad verecundiam (invocarea autorităţii ca probă), argumentum ad populum (argumentul 
referitor la opinia mulţimii), argumentum ad misericordiam (argumentul referitor la milă), 
argumentul referitor la popularitate (invocarea popularităţii ca probă). În continuare sunt 
identificate câteva exemple. 

În textul următor regăsim un ad hominem:  
 
„Îmbătrânit în rele şi putred până în măduva oaselor, Şarpele cu Ochelari o trimite să facă 

trotuarul pe curva liliputană Lavinia Şandru (…). În afară de câteva ziare mediocre, n-a 
băgat-o nimeni în seamă pe idioata asta. Nici măcar ziarul unde credea că va avea ecou, 
«Evenimentul zilei». Fiindcă ea e proastă ca noaptea, nu ştie nimic şi repetă, papagaliceşte, 
ce-i zice căcăciosul ăla care i-a făcut un plod, Cozmin Guşă”. 

(Lavinia Şandru, o prostituată care a jucat în filmuleţe porno,  
România Mare, 8 septembrie 2006) 

 
Răspunzând la acuzaţiile Laviniei Şandru legate de posibilitatea ca Vadim Tudor să fie 

colaborator al fostei Securităţi, revista România Mare nu argumentează contrariul cu probe, ci 
recurge la injurii şi atacuri la persoană, catalogând-o pe deputatul Partidului Iniţiativa 
Naţională drept „curva liliputană”, „idioată”, „proastă”. În aceste condiţii, discursul jurnalistic 
nu îşi mai respectă identitatea, întrucât obiectivitatea sa nu mai există.  

În textul jurnalistic se poate utiliza şi sofismul autorităţii, care constă în apelul la auto-
ritatea unei valori respectate de mulţi (Dumnezeu, adevăr, dreptate, ştiinţă, personalităţi etc.) 
pentru a facilita acceptarea unei idei, unui partid sau unei persoane.  

Fie exemplul următor: 
„Printre susţinătorii candidaturii lui Geoană se numără nume grele ca Ion Ţiriac, Mircea 

Lucescu, Anghel Iordănescu, Nadia Comăneci, Doina Levintza, Radu Beligan, Dinu Săraru, 
Ion Holender”. 

(PSD Bucureşti a lansat ieri echipa Geoană - cei şapte magnifici,  
Independent, 6 mai 2004) 

 
În acest caz, numele unor sportivi celebri, ale unor creatori de modă vestiţi şi ale unor 

scriitori cunoscuţi par să justifice candidatura unui politician la un post public. În fapt însă 
persoanele respective nu sunt autorităţi în domeniul administraţiei publice, astfel încât 
intervenţia lor să fie justificată, drept pentru care textul de mai sus evidenţiază utilizarea 
sofismului autorităţii în discursul jurnalistic. 

Cealaltă categorie, sofismele de argument induse prin limbaj, cuprinde: echivocaţia, 
sofismul determinat de accent, sofismul ambiguităţii. Echivocaţia se manifestă când un text 
poate fi înţeles în cel puţin două variante diferite. Fraza următoare este un exemplu în acest 
sens: 

„Ponta acuzat de jaf” 
 (Ponta acuzat de jaf, Independent, 7 iulie 2004) 

                                                 
2 C. Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 323.  
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Prima interpretare a enunţului ne trimite cu gândul la politicianul Victor Ponta. Nu este 
vorba de el, ci de o cu totul altă persoană, pe care întâmplător o cheamă „Ponta”, care a fost 
acuzat de jaf. În lipsa unor precizări suplimentare, enunţul citit rapid în ziar poate trimite la 
persoane diferite, în funcţie de notorietatea numelui şi de experienţa receptorului. Ambigui-
tatea se poate utiliza şi în structuri mai complexe, în raţionamente.  

Fie textul următor: 
„Joacă la cacealma, trişând Poporul Român 
Motto: «Traian Băsescu este orice altceva, numai preşedinte de stat nu. E un mare dema-

gog». (Octavian Paler)  
Pe vremea când era căpitan de navă, sau reprezentant al «Navrom» la Anvers, cu sigu-

ranţă Traian Băsescu, între două întocmiri de rapoarte, juca şi poker. Şi, probabil, deseori juca 
la cacealma, păcălindu-şi partenerii de joc. Dar una este să-ţi trişezi nişte parteneri de joc şi de 
afaceri şi alta să-ţi trişezi electoratul care te-a ales în funcţia de preşedinte de ţară şi apoi să 
trişezi un întreg popor, pe care-l reprezinţi în ţară şi peste hotare prin instituţia prezidenţială, 
să-i tot tragi cacealmale cu nemiluita. Căci asta e realitatea care devoalează caracterul celui ce 
a ajuns în funcţia de preşedinte prin impostură. Dar pentru acest exerciţiu îndelung de păcălire 
naţională Băsescu a început pregătirea încă de pe vremea când a fost ministru al Transportu-
rilor şi când i-a păcălit pe cederişti, a săpat adânc la rădăcina CDR, pentru ca mai apoi să 
arunce acea alianţă contra naturii în colaps.” 

(Joacă la cacealma, trişând Poporul Român, Revista România Mare, 2006) 
 
 În textul de mai sus regăsim sofismul ambiguităţii. Astfel, se trece de la jocul la 

cacealma, ca posibilitate de „a păcăli partenerii de joc”, la păcălire ca trişare a partenerilor de 
joc, uzitând sensurile termenului de a păcăli. Însă, între cele două variante este o diferenţă 
notabilă: trişarea înseamnă păcălirea prin încălcarea regulilor jocului, pe când cacealmaua este 
o păcălire legitimă, în spiritul regulilor jocului. Asistăm, aşadar, aici, la o instanţiere a sofis-
mului ambiguităţii, urmat de un sofism al compoziţiei, întrucât se trece de la păcălirea unor 
persoane la poker la păcălirea „electoratului care l-a ales” şi la păcălirea „întregului popor”. În 
plus, se utilizează şi sofismul autorităţii, plasându-se articolul sub mottoul lui Octavian Paler, 
„Traian Băsescu este orice altceva, numai preşedinte de stat nu. E un mare demagog”. În con-
diţiile în care Paler era un cunoscut adversar al preşedintelui, utilizarea numelui şi a presti-
giului acestuia în revista România Mare conduce la o dublă inducere în eroare: pe linia 
sofismului autorităţii şi pe linia creşterii credibilităţii articolului şi revistei, în condiţiile în care 
Paler a fost un adversar notabil şi al manifestărilor din România Mare.  

 
2.1.4. Abandonarea caracterului de acceptabilitate. Acceptabilitatea trimite la nece-

sitatea ca un text să utilizeze argumente admise în comunitatea respectivă şi, în plus, să fie 
coeziv şi coerent semantic. Există situaţii în care, în discursul jurnalistic, se abandonează 
acceptabilitatea, jurnalistul plasându-se, după caz, chiar în afara graniţelor raţionalităţii.  

În exemplul următor avem de-a face cu abandonarea caracterului de acceptabilitate:  
 
„Fiind vorba despre ele, sunt totodată timid şi furios. Simt de-atâtea ori să sar în apărarea 

lor, să le apăr slăbiciunile şi frumuseţea, graţia şi nepriceperea, încât, recunosc, înclin să fiu 
mai degrabă avocatul lor decât cel care le arată cu degetul! Toate manevrele lor greşite care 
pot să scoată din noi cele mai ciudate înjurături pot fi iertate pentru o singură privire, fie ea 
duios-piezişă sau făţiş-ameninţătoare. Da, frate, în România sunt mai multe şoferiţe decât 
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şoferi, adică mai multe femei la volan decât bărbaţi la volan. Eu am înţeles şi admis în forul 
meu interior că-n România există şi trăiesc mai multe femei decât bărbaţi, ba chiar m-am 
bucurat fără să ştiu de ce, dar, orşicât. Am fost de acord, fără s-o fi încurajat vreodată însă (nu 
pot să fiu ipocrit), şi cu lupta pentru drepturile femeii egale cu ale bărbatului, ba chiar m-am 
făcut că nu văd avânturile feministe care au trecut pe lângă mine când şi când, dar, iertare, 
Măria Ta, iertare, femeie, de ce trebuie să fiţi mai multe la volan ca noi? Nu era de ajuns am-
buteiajul, nu sunt de ajuns primarii pe care-i avem şi care este mulţi şi competenţi, nu erau 
suficiente troienele, noile borduri, semafoarele, gropile ş.a.m.d.? Ce-ar fi ca eu să vă cer vouă, 
şoferiţelor, să faceţi în fiecare zi «parcarea laterală cu spatele?» Ce ne facem, fraţilor, că prea 
ne-au majorat şoferiţele... Ţineţi aproape!” 

(Emanciparea femeii: de la cratiţă la volan,  
Jurnalul naţional, 10 ianuarie 2008) 

 
Acceptabilitatea unui text jurnalistic dispare în momentul în care acesta cuprinde remarci 

discriminatorii. Articolul redă o atitudine defavorabilă femeilor, indusă prin seria finală de 
întrebări retorice. Avem de-a face cu vagi urme de misoginism, forme mult mai explicite ale 
acestuia putând fi identificate în modalitatea în care o mare parte din mass-media prezintă 
acţiunile ministrului turismului Elena Udrea, denumită în cadrul articolelor ca „duduie” sau 
„sexi-brăileanca”.  

Astfel de articole discriminatorii apar în presă într-un număr mare, iar obiectul discri-
minării variază de la caz la caz, de la ţară la ţară. Dacă în România şi în multe alte state euro-
pene, romii sunt subiecţii principali ai acestor tipuri de manifestări, recent, începând îndeosebi 
cu noiembrie 2007, şi românii din Italia au început să fie ţinta atacurilor xenofobe, pretextul 
fiind cazul uciderii femeii Giovana Regianni. Antisemitismul, xenofobia, misoginismul sunt 
manifestări inacceptabile în discursul jurnalistic, pentru că anulează obiectivitatea sa. De 
exemplu, în textul de mai sus, nu există niciun argument valabil, dincolo de o intuiţie perso-
nală, pentru ideea textului. 

Toate aceste ilustrări au evidenţiat tehnicile de manipulare în cadrul discursului jurnalistic 
prin încălcarea obiectivităţii, reliefând marea diversitate a acestora şi posibilităţile reale de 
influenţare ilegitimă a opiniei publice.  

 
2.2. Manipularea raţionalităţii. Raţionalitatea discursului jurnalistic exprimă necesitatea 

ca tehnicile de argumentare utilizate să fie valide. Încălcarea normelor de corectitudine logică 
facilitează imixtiunea tehnicilor de manipulare. În cazul raţionalităţii, sofismele se produc prin 
încălcarea normelor de corectitudine formală ale tehnicilor de argumentare. Ele se împart în 
două clase: sofisme de tehnică argumentativă induse de gândire şi sofisme de tehnică argu-
mentativă induse prin limbaj3.  

Sofismele de tehnică argumentativă induse prin actele de gândire sunt următoarele: sofis-
mul falsei dileme, sofismul negării antecedentului, sofismul afirmării secventului, sofismul 
celui de-al patrulea termen, sofismul generalizării pripite, sofismul cauzei false, sofismul falsei 
analogii, petitio principii, sofismul concluziei irelevante, post hoc ergo propter hoc.  

În exemplul următor, evidenţiem sofismul cauzei false:  
 
„Curtea Constituţională a închis deocamdată fabrica de produs turnători şi informatori şi, 

de teama şomajului, alde Dinescu ameninţă cu greva foamei”. 
(Noaptea României, Jurnalul naţional, 8 februarie 2008) 

                                                 
3 C. Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 322-327.  
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Considerăm că avem de a face cu sofismul cauzei false, întrucât faptul că Dinescu sau alţi 
membri ai CNSAS ameninţă cu greva foamei în cazul desfiinţării instituţiei poate să nu aibă 
nicio legătură cu „teama şomajului” care, nedeclarată de Dinescu, nu are cum, principial, să fie 
cunoscută de autorul articolului din Jurnalul naţional. Aceasta în condiţiile în care, pe de o 
parte, motivaţia oficială vizează necesitatea deconspirării Securităţii ca poliţie politică. 

Textul următor instanţiază sofismul denumit post hoc ergo propter hoc: 
   
„La nici o lună de la primul tur de scrutin şi la doar două luni de la nuntă, fiica baronului 

Rudeanu de Hunedoara (preşedinte PSD pe judeţ) şi odrasla baronului Mischie de Gorj (fost 
preşedinte PSD pe judeţ, acum tras pe linie moartă) se pregătesc să divorţeze. (...). probabil că 
eşecul în alegeri al PSD Hunedoara nu îi mai permite socrului mic, Rudeanu, să-şi mai 
întreţină fiica la cele mai înalte standarde. Sau, şi mai probabil, şuturile în dos pe care le-a tot 
luat socrul mare, Mischie, s-au răsfrânt asupra celulei de bază pe care cei doi tineri o formau.” 

(Fiul lui Mischie divorţează după câteva săptămâni de la nuntă,  
Naţional, 7 iulie 2004) 

 
Articolul Fiul lui Mischie divorţează după câteva săptămâni de la nuntă susţine că 

despărţirea unui cuplu de copii ai unor oameni politici se produce din cauza pierderii alegerilor 
de către PSD şi a pierderii puterii de către părinţii Rudeanu şi Mischie. Se sugerează o 
cauzalitate, când, de fapt, nu există aşa ceva, ci doar un raport de succesiune: pierderea 
alegerilor de către PSD, urmată de divorţul tinerilor.  

Sofismele de tehnică argumentativă induse prin actele de limbaj sunt: sofismul compo-
ziţiei, al diviziunii, al întrebării complexe, sofismul falsei reprezentări. În fragmentul următor 
identificăm sofismul compoziţiei: 

 
„Trebuie să explicăm cu claritate: PSD trebuie să câştige aceste alegeri pentru că, dacă nu 

câştigă, atunci pierde întreaga Românie”. 
(Stolojan - inutil la volan, Tăriceanu - cu maşinile, Patriciu - cu benzina,  

Independent, 6 mai 2004) 
 
Sofismul compoziţiei, este sofismul conform căruia o proprietate a părţilor este extrapolată 

la întreg. Astfel, prin fragmentul enunţat mai sus, se extinde un deziderat valabil pentru o parte 
a societăţii (PSD) la nivelul întregului (România). 

Am evidenţiat în cadrul acestui subcapitol câteva exemple de sofisme, construite prin 
încălcarea regulilor formale ale raţionării corecte. Frecvenţa acestora nu este una ridicată, 
întrucât, pe de o parte, textul jurnalistic nu este atât de structurat şi nu se mulează pe canoanele 
raţionamentelor formale şi, pe de altă parte, întrucât jurnaliştii evită greşelile de această natură 
deoarece au alte tehnici de eludare, mult mai facile precum: orientarea, ambiguitatea, forma 
discursului. 

 
2.3. Manipularea interesului. Construcţia textului discursului jurnalistic ţine cont de 

preocuparea pentru menţinerea trează a interesului publicului. În acest sens, temele trebuie să 
fie cât mai captivante pentru public. Caracterul seducător al conţinutului este determinat de 
caracteristicile actualităţii şi completitudinii prezentării şi comentării spaţiului public. 
Manipularea poate să apară atunci când se intervine prin exagerarea şi micşorarea importanţei 
unor evenimente sau categorii de informaţii. La intersecţia dintre caracteristicile interesului şi 
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procedeele de transformare ale acestuia regăsim tehnicile de manipulare reunite în tabelul 
următor: 

 
Tehnici de transformare  
 
Caracteristici 

Exagerare Micşorare 

Actualitatea temelor prezentate Supralicitarea unor 
evenimente 

Minimalizarea unor 
evenimente 

Completitudinea prezentării 
spaţiului public 

Evenimenţialitatea Tabloidizarea 

 
Această sistematizare s-a realizat prin gruparea unor niveluri diferite de analiză: descri-

erea unui eveniment singular şi prezentarea în ansamblu a spaţiului public. Astfel, primul nivel 
se referă la augmentarea sau la micşorarea importanţei unor evenimente, mergând până la 
fenomenele de limită ale introducerii de teme false şi, respectiv, ale omisiunii unor evenimente 
din discursul jurnalistic. Cel de al doilea vizează ansamblul conţinutului, ale cărui abateri, pe 
linia completitudinii prezentării spaţiului public, sunt evenimenţialitatea şi tabloidizarea.  

 
2.3.1. Supralicitarea şi minimizarea unor evenimente. Supralicitarea trimite la creşterea 

exagerată a importanţei unor evenimente sau la exagerarea extremă a ponderii unei informaţii 
marginale în cadrul unui articol. Minimizarea presupune o folosire contrară a mecanismelor 
supralicitării, astfel încât anumite teme cu importanţă pentru spaţiul public nu sunt suficient 
prezentate.  

Fie exemplul:  
 
„Referendumul m-a contrazis niţel. În ciuda sumelor înspăimântătoare de bani negri 

aruncaţi în joc de cercurile mafiote din jurul Cotrocenilor, a negustoriei dintre Traian Băsescu 
şi părintele FNI, Sorin Ovidiu Vântu, a fraudelor comise de structurile PD rămase intacte 
într-un guvern Tăriceanu extrem de slab, cu un ministru al Internelor şi Reformei Adminis-
trative care e doar de formă ministru, Departamentul conducându-l mai departe Vasile Blaga, 
scorul lui Traian Băsescu a fost mediocru.  

Deşi Suspendatul a răguşit chemând românii să iasă la vot pentru a-i dovedi că s-a logodit 
cu Poporul, deşi Referendumul constituia o premieră în istoria României moderne, electoratul 
n-a mers la urne. Cu chiu, cu vai, fraudând pe rupte, comiţând ilegalităţi flagrante, structurile 
PD şi serviciile secrete i-au muls o prezenţă de 44,25%. Mai mult, în condiţiile acestei slabe 
participări, peste două milioane de români au ieşit din case pentru a vota demiterea lui Traian 
Băsescu. N-a fost, aşadar, votul zdrobitor pe care-l prevedeam.”  

(Slavă Domnului că nu s-a schimbat!,  
Jurnalul naţional, 31 mai 2007) 

 
În textul de mai sus, se manifestă, simultan, supralicitarea şi minimizarea. Astfel, succe-

sul lui Traian Băsescu, care a fost susţinut de aproape 75% din cei prezenţi la vot, este 
prezentat, prin minimizare, ca fiind „mediocru”, motivul fiind faptul că „electoratul n-a mers 
la urme” decât într-o proporţie de 44,25%. În condiţiile în care nu preşedintele a solicitat 
referendumul, ci o parte a clasei politice, prezenţa relativ redusă este un eşec al iniţiatorilor, şi 
nu al lui Traian Băsescu. În plus, se utilizează şi tehnica supralicitării, prin faptul că „peste 
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două milioane de români au ieşit din case pentru a vota demiterea lui Traian Băsescu”. Se 
evită enunţarea faptului că şase milioane au votat în sprijinul preşedintelui. Punerea diferită de 
accent când pe o parte a evenimentului, când pe alta poate fi expresia, de fapt, a unei intenţii 
de manipulare.  

Introducerea de teme false este cazul extrem al supralicitării unor evenimente. Ea este o 
tehnică de manipulare care vizează crearea de evenimente în agenda publică a mass-mediei, 
menite să abată atenţia de la situaţii care ar putea afecta pe iniţiator. Introducerea de teme false 
se deosebeşte de minciună. Dacă minciuna proferează enunţuri în contradicţie cu realitatea, 
inventarea construieşte realitatea pe care o prezintă. Astfel, se poate scoate un dosar de secu-
ritate al unui adversar politic, pentru a abate atenţia de la creşterea preţului la gazele naturale.  

O modalitate mult mai onestă, deşi nu lipsită de riscuri de manipulare, este cea a revistei 
Academia Caţavencu de a îmbina corectitudinea jurnalistică cu existenţa unor ştiri volatile sau 
care se bazează pe date incomplete. Astfel, pentru informaţiile de o anumită natură provenite 
din surse nesigure sau potenţial false, jurnaliştii au construit o scală care marchează gradul de 
încredere pe care aceştia o au în ştirea respectivă. La rubrica Bârfe, şmenuri, şuşanale, există o 
legendă care explică gradul de siguranţă a bârfei: o ureche - „bârfă pentru care nu băgăm 
mâna-n foc”, două urechi – „bârfă cu parfum de credibilitate”, trei urechi - „bârfă beton”. La 
această rubrică intră diverse informaţii care nu pot fi catalogate nici ştiri, nici evenimente, dar 
care pot interesa o anumită categorie a publicului datorită caracterului lor inedit, legat de 
aspecte periferice ale vieţii persoanelor publice, în special politicieni. Această rubrică poate fi, 
în fapt, un bun canal de a introduce teme false. În săptămânalul Academia Caţavencu din 
16-22 august 2006, aflăm că şefa Inspectoratului Şcolar Constanţa este „finuţa” preşedintelui 
Băsescu şi că îşi încheie conversaţia cu prima doamnă cu „vaaai, naaaşăă, să-l pupi pe 
naşuu…”. Mai citim şi că Vasile Blaga a vândut fiicei lui, studentă, o maşină şi un apartament. 
Deşi informaţiile sunt irelevante pentru spaţiul public, fiind greu de crezut că felul în care se 
conversează naşa cu fina sau tranzacţiile de familie ar putea să aibă consecinţe asupra vreunui 
grup social, acestea sunt subiecte atractive. De aceea, astfel de „scandaluri” pot fi „create” şi 
făcute publice în momente în care există interesul de a abate atenţia de la subiecte incomode.  

Manipularea poate să apară din cauza caracterului nesigur al acelor informaţii şi a faptului 
că rutinele cititorului în contact cu discursul jurnalistic pot traduce, în mintea acestuia, o 
informaţie probabilă ca fiind una sigură. Nu este neapărat o deficienţă a celor care produc 
discursul respectiv, ci una a receptorului care ar putea să ignore contractul de discurs specific 
sintetizat în legendă şi să-l înlocuiască cu un alt contract mai rutinat, caz în care vorbim mai 
puţin de manipulare, ci de automanipulare.  

Cazul extrem al minimalizării unor evenimente este absenţa din mass-media a unor teme. 
Pe parcursul investigaţiilor, un jurnalist poate să primească informaţii compromiţătoare la 
adresa propriului patron, dar publicarea acestora îi poate fi defavorabilă. Astfel, acestea pot să 
nu vadă lumina tiparului niciodată. În această situaţie, publicul nici măcar nu mai 
conştientizează existenţa unui anumit fenomen.  

 
2.3.2. Evenimenţialitatea şi tabloidizarea. Ca strategie, seducţia are rolul de a simplifica 

informaţia, astfel încât să fie accesibilă unui număr mare şi eterogen de receptori. Dacă însă 
această simplificare depăşeşte anumite graniţe, atunci imaginea realităţii prezentată de 
discursul jurnalistic este una deformată. Astfel, seducţia devine manipulatorie în condiţiile în 
care, pentru realizarea ei, se falsifică spaţiul public. La nivelul ansamblului conţinutului 
discursului jurnalistic, abaterile sunt: evenimenţialitatea şi tabloidizarea. Prin acestea avem 
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acces la un spaţiu public seducător, marcat de crize, accidente, vedete şi scandaluri, dar prin 
care se eludează prezentarea conţinutului esenţial al spaţiului public. 

Evenimenţialitatea vizează exagerarea unor aspecte importante din spaţiul public, din 
punct de vedere al ponderii în ansamblu. Ştirile sunt de interes public, însă au doar o anumită 
factură, legată de spectaculos, de senzaţional. Este cazul unor emisiuni specializate, cum ar fi, 
la ProTV, Ştirile de la ora 5. Materialele prezentate sunt, fiecare în parte, obiective, bine 
documentate, spectaculoase, însă ansamblul denaturează realitatea prin oferirea unei viziuni 
trunchiate. Crima poate fi de interes public, ca manifestare a încălcării legilor şi relaţiilor 
sociale acceptate din comunitate. Însă este o exagerare când o emisiune prezintă doar „crima 
1”, „crima 2” etc., nu şi ştiri economice sau politice.  

Promo-ul de pe site-ul postului ProTV se poate constitui într-o adevărată definiţie a 
evenimenţialităţii:  

 
„Monica Dascălu vine în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 17,00, la pupitrul 

Ştirilor Pro TV pentru a coordona un tur de forţă prin toate colţurile României, de oriunde apar 
fulgerător cele mai spectaculoase şi incitante informaţii. Realitatea în toate formele ei curge pe 
frecvenţa Pro TV, reportajele explozive şi mărturiile unor oameni prinşi în mijlocul eveni-
mentelor se revarsă la ştiri, toate sub bagheta Monicăi Dascălu. Destine intersectate abrupt de 
situaţii limită nasc poveşti dure, dar incitante şi obiectiv împachetate, care îşi găsesc poves-
titorul la Ştirile de la ora 17,00. Monica Dascălu adună segmente din spectacolul vieţii din 
toate colţurile ţării. Prezentatoarea Ştirilor de la ora 17,00 intră în legătură cu staţiile locale 
pentru a lua pulsul tuturor regiunilor, pentru a surprinde poveşti reale cu farmec local, dar cu o 
istorie şi personaje incredibile.” 

(www.protv.ro) 
 
Astfel, aflăm că vom avea acces la o realizate „spectaculoasă” şi „incitantă”, ce va con-

ţine „poveşti dure” din „toate colţurile ţării”. 
Manifestări ale evenimenţialităţii nu apar doar în emisiuni specializate. Un studiu publicat 

în revista Capital sesizează o tendinţă generală a jurnalelor de ştiri de a introduce astfel de 
teme spectaculoase. „Monitorizarea realizată de Capital (în cinci zile din săptămâna 30 iunie - 
6 iulie) asupra primelor cinci ştiri difuzate de principalele emisiuni informative arată că 
ponderea ştirilor senzaţionale (accidente, catastrofe, crime, capturi de droguri etc.) a fost de 
30% din totalul «cârligelor» (citeşte ştiri) cu care producătorii TV au încercat să câştige 
audienţa. Domeniul social a acoperit 28%, cel politic 22%, iar cel economic numai 9,6%.”4. 

Cealaltă abatere la nivelul completitudinii discursului jurnalistic este tabloidizarea. Vom 
înţelege prin tabloidizare forma extremă de selecţie a temelor în sensul creşterii ponderii 
discursul ludic şi al reducerii prezenţei spaţiului public în folosul spaţiului privat. Termenul îşi 
are originea în conceptul de tabloid, care desemnează un ziar având jumătate din dimensiunea 
tipică a majorităţii ziarelor, popular în stil şi dominat de ştiri senzaţionale5. Exemple de astfel 
de tabloide sunt: The Sun, în Marea Britanie, New York Daily News şi Chicago Sun-Times, în 
SUA.  

                                                 
4 Ştirile TV supralicitează senzaţionalul, Capital, iulie 2004.  
5 Oxford English Dictionary online, Oxford University Press, 2006, www.ifinger.com, articolul tabloid.  
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România nu se sustrage fenomenului tabloidizării. Ziarul Libertatea este un astfel de 
exemplu. În data de 6 iunie 2007, prima pagină a acestui cotidian se construieşte în jurul unei 
teme ilustrate printr-o imagine centrală: tema este viaţa privată a fostului prim-ministru român 
Petre Roman, iar poza o reprezintă pe doamna Carmen Florea, anunţată în intro „a doua 
amantă a lui Petre Roman”, cu o declaraţie: „Ziariştii puteau să mă bage în groapă”. Ştirea 
pare senzaţională, însă, în şapou, lucrurile se relativizează, întrucât faptul de a fi amantă nu 
este sigur, fiindcă femeia „este bănuită că ar avea un copil din flori cu Petre Roman”. Alături 
de articolul principal, sunt introduse alte cinci ştiri de aceeaşi natură: „Becali a inventat zece 
porunci pentru echipă”, „Carmen Şerban a luat 24000 euro la o nuntă”, „Plătită să facă sex cu 
Bush”, „Gemene găsite în parc”, „Cât cheltuiesc românii pe lună”.  

Al doilea articol care începe pe prima pagină se numeşte „Andreea şi Simona-senzual 
s-au înscris în PD”. Pare o informaţie interesantă, dar, în fapt, este un exemplu de inventare de 
eveniment în scopul creşterii vânzărilor. Se creează un prilej pentru ca două femei goale să 
apară pe prima pagină, aparent ca ştire. Însă cele două nu sunt persoane publice, ci rezultatul 
unei selecţii a cititorilor Libertatea. Nici Partidul Democrat nu este implicat în ştire altfel decât 
orice organizaţie publică la care pot adera membri.  

În sfârşit, caseta din dreapta jos se constituie într-o ultimă dovadă a caracterului de tabloid 
al ziarului Libertatea: „Supersilicoane!!! pentru superdoamne”, care anunţă în fapt un concurs 
prin care patru femei pot beneficia de operaţii estetice constând în implanturi gratuite de 
silicon. Această casetă instanţiază una din tehnicile de manipulare inventariate de Joule şi 
Beauvois6, Asta nu-i tot, care este des folosită în vânzări: se prezintă produsul, se enunţă preţul 
apoi se declară că asta nu-i tot, că se mai oferă încă un produs sau că se micşorează preţul 
numai azi sau numai pentru dumneavoastră. Aici inducerea opiniei că este o ocazie şi 
măgulirea asigură reuşita manipulării. Similar, dacă titlurile articolelor nu au convins publicul 
să cumpere ziarul, atunci oferirea de supersilicoane ar putea da o altă motivaţie.  

Tabloidizarea nu vizează exclusiv ziarele. Aceasta este un fenomen întâlnit, într-o 
pondere mai mare sau mai mică, în multe televiziuni. Unele emisiuni de televiziune aduc în 
prim-plan viaţa privată a vedetelor, precum emisiunea Ciao TV de pe Prima, altele fac publică 
viaţa privată în show-uri precum Big Brother pe Prima TV, Din Dragoste pe Antena 1, 
Iartă-mă pe TVR1, Dan Diaconescu în Direct pe OTV.  

Tabloidizarea desemnează „micşorarea numărului şi ponderii ştirilor esenţiale şi mărirea 
celor despre sex, scandal şi amuzament”7. Putem menţiona concluziile unui studiu asupra 
cauzelor tabloidizării. Astfel, făcând o analiză comparativă între presa anglo-americană şi cea 
germană, Frank Esser8 consideră că valorile jurnalistice, cultura media, dar şi condiţiile 
economice şi legale sunt responsabile pentru gradul de tabloidizare în ţările date.  

Tabloidizarea constă în umplerea paginilor unui ziar cu poveşti ale unor bârfe şi zvonuri 
despre vedete, politicieni şi sportivi, cu alegaţii despre sex. Distorsiunea apare, în acest 
context, ca falsificare a spaţiului public prin trunchierea globalităţii sale (unele evenimente 
esenţiale sunt pur şi simplu omise, precum anumiţi indicatori statistici sau manifestări 
culturale). Regăsim aici: ştiri sportive, despre vedete, despre viaţa privată a personajelor 
publice. Însăşi denumirea de ştiri pentru astfel de manifestări măreşte confuzia, întrucât, cu 

                                                 
6 R.-V. Joule, J.-L. Beauvois, Tratat de manipulare, Ed. Antet, Oradea, 1999. 
7 J. Watson, A. Hill, Dictionary of Media & Communication Studies, Arnold Student Reference, London, 

2000, p. 307.  
8 F. Esser, „Tabloidization” of News, European Journal of Communication, Vol. 14, No. 3, SAGE 

Publications, 1999, p. 291-324.  



162 Devianţă şi criminalitate 

excepţia realizărilor notabile din sport sau a unor elemente de noutate din lumea artistică, ceea 
ce se descrie prin ştiri sportive sau ştiri despre vedete nu desemnează decât manifestări prin 
mass-media ale discursului ludic, menit să distreze.  

Aşadar, evenimenţialitatea şi tabloidizarea manipulează prin trunchierea spaţiului public, prin 
realizarea unui produs după formatul discursului jurnalistic, dar care eludează scopul de informare 
şi comentare a spaţiului public, centrându-se doar pe vânzarea produsului mass-media.  

 
2.4. Manipularea prin forma atractivă 
Adresându-se unui public larg, discursul jurnalistic presupune accesibilitatea informaţiilor 

şi comentariilor. Acest lucru se poate realiza şi la nivelul formei. Aşezarea atractivă vizează 
două categorii: mijloace jurnalistice specifice (care cuprind ilustraţii, poziţia, mărimea şi pon-
derea unui materiale, titluri, tehnici de intervievare) şi mijloacele retorice generale (figuri 
retorice).  

 
2.4.1. Transformarea ilustraţiilor. Ilustraţiile atrag privirea mai uşor decât un text şi au 

un efect persuasiv întrucât se transformă în argument pentru realitatea celor prezentate de 
articol. Fotografiile pot schimba sensul unui articol şi decredibiliza un actor social. Apariţia 
acuzelor de colaborare cu Securitatea ca poliţie politică pentru Mona Muscă s-a constituit în 
cauza apariţiei a numeroase articole pe această temă, unde aceasta apare în fotografii 
neatractive sau prelucrate. Este uşor pentru un fotograf să surprindă apariţia unui rictus sau a 
unei posturi inadecvate. Prezentarea acestora în articole negative accentuează forţa mesajului 
lor. Pe de altă parte, chiar prelucrarea unor fotografii accentuează ideea menţionată anterior.  

Astfel, în revista Academia Caţavencu, numărul din 16-22 august 2006, este prezentată o 
prelucrare umoristică, de mare impact, a informaţiei despre colaborarea cu Securitatea a depu-
tatului Mona Muscă şi a senatorului Mircea Ionescu Quintus. Cei doi parlamentari români, 
descoperiţi ca fiind colaboratori ai Securităţii comuniste, apar într-o postură şoc pentru doi 
oameni serioşi: sunt goi. Bineînţeles că nu este vorba de corpurile reale ale celor doi, ci de 
prelucrări care fixează chipul acestora pe alte corpuri dezgolite. Impactul asupra publicului 
devine maximal. Imaginile prelucrate au farmecul lor, dar aceste posibilităţi de utilizare şi de 
transformare pot conduce şi la abuzuri. Astfel de articole au contribuit la căderea Monei 
Muscă cu două poziţii în topul încrederii publice, de pe locul doi, pe locul patru, cu un ecart de 
aproape 20 de procente, în numai două luni, iulie şi august 2006. 

 
2.4.2. Atribuirea arbitrară a poziţiei şi mărimii unui material. Poziţia şi mărimea unui 

material sunt corelate cu importanţa acestuia. În ceea ce priveşte poziţia, plasarea unei ştiri pe 
copertă sau în primele pagini înseamnă valorizarea ei ca importantă. Plasarea articolului în 
partea superioară asigură, în plus, accesibilitatea. Astfel că atribuirea arbitrară a poziţiei prin-
cipale pentru un eveniment minor deschide posibilitatea inducerii în eroare pe această dimen-
siune. În plus, şi mărimea unui material poate manipula, întrucât induce ideea de importanţă a 
unui eveniment, fără ca aceasta să existe. 

În televiziune şi în radio succesiunea ştirilor şi durata lor sunt, de asemenea, indici de 
importanţă. Se pot obţine efecte manipulatorii prin intervenţii asupra momentului în care este 
transmisă o ştire. Nu este indiferent dacă este transmisă într-un moment de maximă audienţă 
sau nu. Repetitivitatea intervenţiei este de asemenea un factor care poate determina ideea că 
acea intervenţie este importantă. Se pot găsi în societatea românească câteva exemple repre-
zentative de persoane care au căpătat vizibilitate socială printr-o simplă expunere publică. Nici 
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calitatea discursului şi nici actualitatea temei nu ar fi justificat prezenţa respectivei secvenţe pe 
canalele media. Acele prezenţe, repetate, au determinat impunerea persoanelor respective ca 
fiind de prim-plan. Factorul timp mai poate fi folosit pentru a obţine o distorsiune, întrucât 
durata unei secvenţe contează pentru receptor. În cazul unei expuneri mediatice, mărirea unei 
intervenţii instalează ideea că acea intervenţie este importantă.  

 
2.4.3. Manipularea prin titlu. Influenţarea se produce şi prin titluri tendenţioase, întrucât 

poate orienta lectura spre o anumită concluzie, deşi, în text, sensul principal este altul. Astfel, 
într-un ziar apare următorul titlu al unui articol care relata despre participarea Preşedintelui 
României la deschiderea oficială a Târgului Internaţional Bucureşti (TIB), aflat la cea de-a 
30-a ediţie: 

„Iliescu a mâncat rahat turcesc.” 
(Iliescu a mâncat rahat turcesc,  

Adevărul, 5 octombrie 2004)  
 
Titlul articolului atrage atenţia prin posibilitatea de a interpreta scabros mesajul şi anu-

lează informaţia reală care trebuia transmisă: participarea Preşedintelui României la deschi-
derea oficială a Târgului Internaţional Bucureşti.  

ALTE EXEMPLE VIZEAZĂ POSIBILITATEA DE ORIENTARE A ÎNTREGULUI 
ARTICOL: 

 
„AROGANTUL NU VREA LOGAN” 

(ROMÂNIA LIBERĂ, 16 MARTIE 2006) 
 

Titlul explorează posibilităţile de creştere a impactului prin intermediul utilizării peiora-
tivelor. Atributul „arogantul” pentru fostul prim-ministru Adrian Năstase este unul denigrator, 
reflectând o tehnică incorectă de folosire a limbajului, însă rezultatul este mai de impact decât 
echivalentul neutru „Adrian Năstase nu vrea Logan”. Prezenţa în titlu a acestui atribut facili-
tează interpretarea conţinutului articolului în sensul dorit de iniţiator. Cu atât mai mult cu cât 
respingerea maşinii pe criterii de marcă evidenţiază această caracteristică prezumată a fostului 
premier. 

 
2.4.4. Manipularea prin mijloace jurnalistice şi figuri retorice. Mijloacele specifice 

jurnalistice se acompaniază cu figurile retorice pentru realizarea manipulării, prin realizarea 
unei construcţii textuale unilaterale, care impune un sens specific, delegitimând orice altă posi-
bilitate de interpretare.  

Manipularea prin figuri retorice vizează posibilităţile de influenţare prin tehnici precum 
întrebarea retorică, generalităţi, peiorative, dar şi influenţe ilegitime ale aşezării în pagină. 
Vom ilustra prin exemplul întrebării retorice, care reprezintă o modalitate de folosire indirectă 
a limbajului, în care influenţa se realizează prin intermediul unei întrebări construite de aşa 
natură încât să se constituie într-un alt act de limbaj, afirmaţia. Întrebările sunt o sursă de 
distorsiune atunci când se doreşte impunerea unei anumite perspective asupra unei situaţii. În 
exemplul următor este utilizată această tehnică, care aproape impune ideea din titlu, „nu aveţi 
nici o scuză”:  

 
„O întrebare, dacă se poate: dacă tot nu vedeţi nimic condamnabil în ce aţi făcut înainte 

de ’89, de ce nu v-aţi mândrit cu acţiunile voastre după aceea? De ce, doamna Mona Muscă, 
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nu aţi strigat în campanie, când ne promiteaţi pensii, lustraţie şi democraţie: «Eu am apărat 
Timişoara de studenţii cu paşaport străin, pentru că unii căutau scandal, iar alţii erau buni de 
dus la balamuc. Şi, ştiţi ceva, nici nu am vrut glorie pentru asta. Am semnat simplu, Dana»?  

De ce, domnule Voiculescu, nu aţi luat o pauză din discursurile populiste pentru a ne 
anunţa că aţi făcut economie în portofelul comunist, ameninţat de austrieci puşi pe îmbogăţire 
din avuţia neamului? Poate aţi fost modeşti. Poate aţi crezut că nu ne interesează. Sau poate că 
aţi primit garanţii ca dosarele nu vor mai «vorbi» niciodată.” 

(Nu aveţi nici o scuză!,  
Evenimentul zilei, 11 august 2006) 

Mijloacele specifice jurnalismului şi cele ale retoricii nu acţionează separat, ci se 
regăsesc împreună în cadrul discursului. În cazul presei scrise, problema ţine de felul în care 
interferează ansamblul imagine – text – aranjare grafică. Astfel, subtitlurile pot orienta un 
articol fără ca acesta să fie realmente negativ, lucru care poate fi întărit de o poză a unui 
personaj politic surprins într-o postură nu foarte pozitivă. În cazul audiovizualului, 
manipularea poate să apără din transferul pozitiv sau negativ dinspre fondul sonor sau vizual 
spre un actor public. Spre exemplu, în cazul unui interviu al unui om politic din PSD se pot 
pune pe ecran, alături de figura acestuia, diverse cadre conexe, care pot influenţa negativ 
imaginea acestuia (imagini cu mineriadele) sau pozitiv (imagini de la o paradă militară sau de 
la diverse acţiuni de impact ale acestuia). În plan instituţional, perspectiva asupra Parlamen-
tului României este modificată dacă apar pe fundal cadre cu parlamentari dormind sau, după 
caz, votând legi de importanţă naţională. 

  
Concluzii 
Analiza tehnicilor de manipulare la nivelul textului jurnalistic ne-a pus în faţa unei diver-

sităţi de metode, care reflectă posibilităţile extinse de influenţare prin acest tip de discurs, dar 
toate se referă la abaterea de la caracteristicile legitime ale textului jurnalistic: obiectivitate, 
raţionalitate, interes şi atractivitate. 

La nivelul textului, am identificat tehnici de manipulare pentru fiecare trăsătură a acestuia.  
Astfel, obiectivitatea este încălcată prin: minciună, orientarea articolelor, selecţia neobiec-

tivă, sofismele de argument induse prin actele de gândire şi de limbaj, abandonarea accepta-
bilităţii.  

Raţionalitatea dispare atunci când se utilizează sofisme de tehnică argumentativă induse 
de gândire şi sofisme de tehnică argumentativă induse prin limbaj.  

Interesul publicului este manipulat prin supralicitarea sau minimalizarea unor evenimente, 
prin evenimenţialitate şi prin tabloidizare.  

În sfârşit, manipularea prin forma atractivă utilizează următoarele tehnici: manipularea 
ilustraţiilor, atribuirea arbitrară a poziţiei şi mărimii unui material, titluri tendenţioase, figuri 
retorice utilizate abuziv.  
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Rezumat: 
Pe urmele distincţiei aristotelice între demonstraţie şi raţionament dialectic, trebuie remarcat 

faptul că discursul politic se plasează în limitele celui de al doilea, întrucât aici avem de a face mai 
puţin cu certitudini şi mai mult cu opinii. Ne plasăm într-o logică a opinabilului, a probabilităţii, care 
nu exclude adevărul necesar, dar care observă că în domeniul politic adevărurile de acest gen nu apar 
decât ca tautologii sau ca propoziţii analitice. Acest studiu analizează, pe de o parte, problema tipurilor 
de argumente care pot susţine adecvat tezele enunţate. Pe de altă parte, va fi tratată problema 
adevărului enunţurilor discursului politic şi, subsumat, a raporturilor discursului politic cu realitatea. În 
plus, studiul acesta îşi propune să analizeze relaţia dintre post-adevăr şi formele standard de tratare a 
realităţii. 

 
Cuvinte-cheie: discurs politic; adevăr; realitate; post-adevăr. 
 
 
Introducere 
Evenimentele politice majore ale anului 2016 au fost Brexit şi alegerea lui Donald Trump 

ca Preşedinte al SUA. Explicaţiile la apariţia acestor lebede negre au condus la folosirea 
explozivă a unui termen care era considerat exotic acum un an: post-adevăr.  

Mii de ani de dezbateri despre adevăr au condus la definirea acestuia ca enunţ în 
corespondenţă cu realitatea, cu menţiunea că uneori realitatea nu se lasă prinsă într-o manieră 
atât de directă şi de clară pe cât ne-am dori, fapt ce necesită ajustări coerente şi pragmatice ale 
teoriei adevărului corespondenţă.  

Post-adevărul trimite la circumstanţele în care fapte obiective sunt mai puţin influente în 
formarea opiniei publice decât face apel la emoţie şi convingeri personale. 

 
1. Tipuri de argumente în discursul politic 
Argumentarea cuprinde o teză şi un anumit număr de probe care susţin concluzia. Princi-

palele tipuri de argumente întâlnite în discursul politic pot fi împărţite în patru mari clase: 
argumente bazate pe fapte, pe exemple, pe autoritate şi pe analogie1. Analiza acestora necesită 
şi delimitarea cerinţelor de a căror respectare depinde atingerea obiectivelor discursului. 

 Prima categorie de argumente necesită o definire a faptului, prin care „se înţeleg toate 
datele susceptibile a fi observate, care sunt prezentate direct, prin documente, sau sunt 
declarate de martori”2. Acesta este utilizat ca argument pentru că, din perspectiva receptorului, 

                                                 
1 C. Sălăvăstru, Discursul puterii, Institutul European, Iaşi, 1999, p. 223-289.  
2 P. Oleron, L´argumentation, Presses Universitaires de France, Paris, 1983, p. 72. 



Mihai Căprioară, Alina Căprioară 167 

are o anumită concretitudine şi pentru că poate fi verificat în mod direct prin confruntarea cu 
realitatea. Faptele prezintă avantajul că pot fi aranjate şi selectate într-o ordine dorită de 
emitent: puterea va prezenta fapte favorabile scopurilor şi acţiunilor sale, opoziţia le va 
prezenta pe cele negative.  

 Pentru a-şi atinge scopul, argumentele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe3. Prima ar 
fi aceea ca faptele să fie puse în consonanţă cu tipul de auditoriu pe care îl vizează discursul, 
căci altfel ele devin irelevante (mulţimile reacţionează la faptele cotidiene pe care le cunosc). 
A doua vizează ideea că faptele trebuie să fie coroborate între ele, iar a treia că acestea trebuie 
să fie relevante pentru tipul de auditoriu ales (în acord cu interesele, aspiraţiile şi opţiunile 
publicului vizat). În sfârşit, ultima cere ca faptele să lase impresia de maximă autenticitate.  

A doua categorie de argumente se bazează pe exemple, prin acestea fapte singulare care 
pot să ţină, pentru auditoriul pe care-l vizează un anumit discurs politic, locul unei reguli 
generale. Diferenţa dintre exemplu şi fapt constă în domeniul mai larg de posibilităţi (se pot 
include aici valori şi chiar trăiri). 

Exemplificarea este sursa unei generalizări credibile, dar aceasta se realizează numai dacă 
sunt îndeplinite anumite condiţii. Prima ar fi aceea ca exemplele să fie îmbinate cu alte tipuri 
de argumente şi utilizate în proceduri argumentative diferite, care să mărească gradul de 
probabilitate al tezei susţinute. Apoi „exemplele trebuie să aibă o forţă mai puternică decât 
generalizarea pe care încearcă s-o inducă în conştiinţa receptorului”4, iar de această regulă 
trebuie să ţinem seama pentru că nu poţi să asumi o teză mai tare decât însuşi exemplul, 
întrucât am avea de a face de fapt cu o asumpţie fără niciun fel de întemeiere, iar o astfel de 
teză nu are niciun fel de credibilitate. Apoi, exemplul trebuie să fie adaptat tipului de public 
ţintă vizat.  

A treia categorie de argumente se bazează pe autoritate, iar aceasta poate fi cea a 
persoanei, a valorii sau a legii. În general, discursul politic se foloseşte de toate aceste 
autorităţi, cu anumite specificităţi legate de gen şi ideologie. Astfel, spre deosebire de 
ideologia liberală, care manifestă respect faţă de lege şi de statul de drept, ideologia marxistă 
consideră că această temă este neimportantă în raport cu scopurile propuse, drept urmare 
preferă să eludeze caracterul de autoritate al legii, considerând-o „prejudecată burgheză” şi 
opunându-i o „legalitate socialistă”5. Discursul ideologic comunist face uz în general de 
autoritatea persoanei, cel mai des citaţi fiind Marx, Lenin, dar mai ales conducătorul din acel 
moment al Partidului Comunist. O frază rostită de Ceauşescu putea înlocui oricând orice 
raţionalitate ştiinţifică. 

A patra categorie de argumente este cea a celor bazate pe analogie. Aceasta se realizează 
prin raportarea unei situaţii, persoane sau fapt la un model care trebuie să fie, în principiu, mai 
bine cunoscut de receptor decât celălalt termen al analogiei. Relaţia între cele două trebuie să 
privească aspectele esenţiale, iar utilizatorul analogiei atribuie să nuanţeze extrapolările la care 
a ajuns.  

Prezenţa acestor tipuri de argumente în discursul politic asigură acestuia consistenţă şi 
raţionalitate. Relaţia acestuia cu ştiinţificitatea nu este însă deloc apropiată, obiectivitatea 
ştiinţei fiind abandonată în favoarea interesului particular.  

                                                 
3 C. Sălăvăstru, Discursul puterii, Institutul European, Iaşi, 1999, p. 233-239 
4 C. Sălăvăstru, op. cit., p. 236. 
5 K. Marx, F. Engels, Manifestul Partidului Comunist, Ed. Politică, 1959, p. 43. 
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2. Discursul politic şi realitatea 
Subcapitolul tratează relaţiile dintre discursul politic şi realitate, într-o încercare de a deli-

mita problema veridicităţii propoziţiilor şi constructelor din acest limbaj.  
La nivelul enunţului politic individual, raportarea la realitate nu poate fi decât univocă: ori 

corespunde cu aceasta şi atunci avem de a face cu un adevăr, ori nu corespunde şi intervine 
falsitatea. Faptele sau exemplele se impun auditoriului prin certitudinea lor, prin compararea 
directă cu ceea ce este. Evidenţa unei ierni grele cu efecte asupra vieţii cetăţenilor nu poate fi 
negată de niciun opozant politic.  

Dificultăţile apar atunci când faptele se agregă şi necesită largi constructe de sens. Pe de 
o parte, discursul politic se acomodează cu realităţile din domeniul social, ajungând chiar să le 
determine, prin tehnici precum apelaţiunea obiectivantă sau presupoziţia, aşa cum vom arăta 
mai jos. Pe de altă parte, unele forme ale acestuia, precum ideologia, intră în conflict cu 
realitatea şi o anulează, când aceasta nu mai convine intereselor sale. Problema care se pune 
este dacă criteriul corespondenţei se aplică discursului politic. Pentru a analiza acest lucru, ne 
vom opri doar asupra discursului ideologic.  

Punctul de plecare al analizei se bazează pe distincţia dintre legile naturale şi legile 
normative pe care Karl Popper o realizează. „O lege naturală descrie o regularitate strictă, 
invariabilă care ori are loc în natură (legea fiind atunci un enunţ adevărat), ori nu are loc (legea 
fiind în acest caz falsă). Când despre o lege a naturii nu ştim dacă este adevărată sau este falsă 
şi când vrem să atragem atenţia asupra incertitudinii noastre în această privinţă, adesea o 
numim ipoteză. O lege naturală este inalienabilă. Nu există excepţii de la ea”6.  

Legile naturii, fiind invariabile, nu pot fi nici încălcate, nici impuse. Legile normative 
(norme juridice sau comandamente morale) pot fi, însă, instituite de oameni, prin urmare, ele 
pot fi modificate. O lege normativă poate fi calificată, eventual, bună sau rea, dreaptă sau 
nedreaptă, acceptabilă sau inacceptabilă, dar numai într-un sens metaforic poate fi numită 
adevărată sau falsă, căci ea nu descrie un fapt, ci trasează direcţii pentru conduita noastră. 

Propoziţiile ideologiei se vor ştiinţifice, adică se pretind constatative. Totuşi, ele nu sunt 
formulate cât mai clar, astfel încât să poată deveni falsificabile, ci dimpotrivă, un anume gen 
de ambiguitate le este constitutivă (nedefinirea termenilor, nediscutarea presupoziţiilor), prin 
urmare ele nu sunt propoziţii ştiinţifice. De fapt, luând aspect ştiinţific, ideologia nu face decât 
să-şi mascheze intenţiile evaluative. Chiar atunci când descrie stări de lucruri aşa cum apar ele 
în societate, aceasta nu se realizează neutru, ci totdeauna este inclusă evaluarea, fie şi numai 
prin procedeul selecţiei faptelor relevante, care include totdeauna interesul.  

Distincţia dintre semnificaţie şi sens ne va ajuta să punem în valoare o caracteristică 
interesantă a discursului politic, aceea de a folosi cuvinte cu sens, dar care nu au semnificaţie 
sau, mai precis, şi-o creează. Gottlob Frege realizează distincţia dintre semnificaţie şi sens7. 
Acesta consideră că putem asocia unui semn nu numai desemnatul, pe care îl vom numi 
referent sau semnificaţie, ci şi sensul semnului, adică modul în care este dat obiectul. 
Semnificaţia cuvintelor „luceafăr de seară” şi „luceafăr de dimineaţă” este aceeaşi, sensul însă 
nu. Prin urmare, unuia şi aceluiaşi semn îi corespunde un sens şi o semnificaţie determinată, 
pe când unei semnificaţii nu-i corespunde doar un singur semn. 

Similar, şi în discursul politic există cuvinte cu sens, dar fără semnificaţie, cum ar fi, spre 
exemplu, expresiile „inamic al poporului” în ideologia comunistă, dar şi cazul termenului 
                                                 

6 K. Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, Ed. Humanitas, 1992, vol. I, p. 74. 
7 G. Frege, Sens şi semnificaţie, în Logică şi filosofie, Ed. Politică, Bucureşti, 1966. 
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„evreu”. Avem în aceste două cazuri modalitatea prin care un termen îşi creează referentul, 
căci nu există un inamic al poporului în sine, ştiut şi cunoscut de către toată lumea. Nu avem 
aici de a face cu un termen obiectiv, ci cu unul menit să folosească puterii, întrucât nu există 
altcineva care să desemneze pe acest inamic al poporului. După caz, acesta va fi identificat fie 
în persoana unui lider căzut în dizgraţie, care eventual nu a depus prea mult zel în îndeplinirea 
idealurilor socialiste, fie în câteva persoane care aveau case sau lucruri râvnite de unul dintre 
lideri comunişti. De exemplu, Lenin dă vinovatului o definiţie atât de largă, încât pe baza 
acesteia se poate aresta orice cetăţean:  

 
„Război pe viaţă şi pe moarte împotriva bogătaşilor şi întreţinuţilor lor. Împotriva 

intelectualilor burghezi; război pungaşilor, trântorilor şi huliganilor”.  
(V.I. Lenin, Cum trebuie organizată întrecerea?, 27 decembrie 1917,  

în: Opere alese, 1970, Ed. Politică, p. 251) 
 
În acelaşi fel, atributul de evreu, pentru nazişti, nu desemna acel om sau persoană, ci era 

încarnarea răului universal, corupător şi periculos, împotriva căruia trebuie să se lupte cu toate 
mijloacele posibile. Iar dacă un eventual oponent, fie şi numai potenţial, nu putea fi identificat 
ca evreu, atunci sintagma „vândut evreilor” funcţiona la fel de bine. Iată, aşadar, doar două 
expresii aparent doar artificii lingvistice, care ajung să-şi creeze realitate, şi încă una dintre 
cele mai terifiante ale omenirii: pe de o parte, gulagul sovietic, iar, pe de altă parte, 
holocaustul. 

Olivier Reboul, în Langage et ideologie, referindu-se la crearea referentului, indică pe 
lângă apelaţiunea obiectivantă, pe care am analizat-o anterior, şi alte tehnici de creare a 
referentului. Una dintre acestea ar fi presupoziţia, prin care înţelege „un element care nu este 
afirmat prin enunţ, dar pe care îl putem admite dacă acceptăm că enunţul are un sens”8. Un 
exemplu ar fi următorul: „Iar ai furat?”. Această propoziţie spune de fapt două lucruri. Primul 
ar fi acela că de obicei furi, iar al doilea, că acum ai furat. O presupoziţie rezistă la negaţie. 
Dacă negi pur şi simplu propoziţia dată, negi de fapt ideea că acum ai furat. Rămâne faptul că, 
în trecut, ai furat. 

Iată un exemplu:  
 
„Ori familia popoarelor europene, reprezentată de cel mai puternic stat al ei, Germania, 

ori colosul bolşevic.”  
(Adolf Hitler, Către cea mai mare victorie a Germaniei, 30 ianuarie 1944) 

 
Acest text impune ideea că există doar o singură soluţie la bolşevism, cum sugerează 

Hitler. Nu există doar două forţe exclusive în acest conflict mondial. În realitate, Statele Unite 
erau aliaţi cu URSS, iar lupta nu e doar a Europei împotriva bolşevicilor, întrucât nici întreaga 
Europă nu era de partea Germaniei. Analog, întrebarea „Eşti idealist sau materialist?” 
presupune că nu există decât două tipuri de filosofie. Alternativa creează realitate, adică 
viziunea marxistă asupra filosofiei. Răspunzând la această din urmă întrebare, chiar prin 
negarea ideilor marxismului, adică afirmând idealismul, se ajunge de fapt în tabăra marxistă, 
deoarece se acceptă presupoziţia acestora de a vedea lumea doar în două culori. 

                                                 
8 O. Reboul, Langage et Idéologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1980, p. 69. 
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Discursul politic creează „nu doar stări de lucruri, ci şi cauze, legături explicative între 
evenimente”9. Cauzele răului vor fi întotdeauna explicate diferit de reprezentanţii diferitelor 
ideologii, în funcţie de raportul reprezentanţilor acesteia faţă de putere. Astfel, în România 
anului 2000, cauzele sărăciei şi ale nivelului scăzut al produsului intern brut sunt, pentru 
guvernanţi, seceta şi scăderea cursului euro faţă de dolar, în timp ce opoziţia neagă relevanţa 
acestor factori, propunând drept explicaţie guvernarea defectuoasă a ţării. În privinţa soluţiilor 
la criza economică, ideologiile de dreapta consideră că acestea ţin de micşorarea rolului 
statului în economie, în timp ce viziunile de stânga afirmă contrariul. Aceste explicaţii nu sunt 
neapărat false, ci nefalsificabile. În situaţiile de criză, falsele explicaţii nu numai că se impun 
ca valide, dar şi creează o realitate pe măsură (în cazul crizei economice germane din 1932, 
vinovaţii sunt evreii; drept urmare, ei au fost pedepsiţi, confirmarea acestei pedepse fiind 
holocaustul). 

Prin urmare, enunţurile ideologice se înscriu rareori în cadrul legilor naturale sau al 
descripţiilor despre natură. Ele se încadrează mai degrabă în cadrul normativului. Aşadar, 
ideologiile nu pot fi declarate adevărate sau false. Aprecierea lor nu se poate face după 
criteriul adevărului, ci prin corelarea acţiunilor pe care le induce ideologia cu norme şi valori 
etice. În privinţa raportului cu faptele, un construct discursiv mai larg nu va intra în contra-
dicţie cu acestea, deoarece, pe de o parte, este un mod de a asambla aceste fapte, pornind de la 
ele prin raportare la interesul propriu, iar, pe de altă parte, este cel care le creează, de exemplu 
prin termeni care îşi găsesc ulterior referent (expresia „lume liberă” trimite la ideea că există 
una sub teroare şi te invită să-i găseşti referent). Aceasta pentru că, sub aspectul discutării 
presupoziţiilor, nicio ideologie nu o face din două motive. Primul ar fi acela că presupoziţiile 
nu sunt enunţate explicit, căci astfel ele ar putea fi supuse examenului critic şi, eventual, 
falsificate. Şi chiar dacă ar fi explicite, presupoziţiile ar fi prezentate ca adevăruri absolute, 
indubitabile, neputând fi puse în discuţie. Al doilea motiv ţine de faptul că presupoziţiile sunt 
principial nefalsificabile, deoarece sunt orientări, oarecum metodologice, în materialul empiric 
vizat. Nimeni nu poate demonstra falsitatea presupoziţiei ideologiei comuniste care identifică 
societatea cu un loc unde clasele se află într-o luptă ireconciliabilă, deoarece teza opusă – 
societatea este un loc al colaborării ‒ este la fel de mult (sau de puţin) valabilă. Mai mult decât 
atât, o presupoziţie ideologică îşi creează realitatea: chiar dacă nu ai duşmani, clase care să ţi 
se opună, ţi-i creezi. Astfel, după cucerirea puterii şi distrugerea oricărei opoziţii, comuniştii 
au continuat epurările nu numai cu vechii inamici, ci şi cu oricine putea deveni inamic 
potenţial. 

În concluzie, un discurs politic poate avea succes doar dacă nu este contrazis de reali-
tate, altfel el îşi pierde orice credibilitate. Chiar şi constructele mai largi, precum ideologiile, 
nu îşi permit să contrazică faptele, preferând „tratarea” acestora.  

În plus, un anume grad de ambiguitate este necesar discursului politic, tocmai pentru a 
putea evita confruntarea cu realitatea. Sunt utilizaţi termeni cu sens, însă care în fapt nu-şi pot 
identifica referentul. Interesanţi sunt din acest punct de vedere termenii „voinţă generală” şi 
„interesul general”, utilizaţi de aproape toate tipurile de discurs politic şi de toate orientările 
ideologice, totalitare sau democratice. Discursurile utilizează aceşti termeni în scopul 
legitimării acţiunilor emitenţilor, însă niciunul nu poate preciza metodologia (s-au utilizat 
sondaje, interviuri, un referendum – de cele mai multe ori nici măcar nu este consultat 
poporul) prin care s-a ajuns la acele „interese generale”, care sunt identificate diferit, de cele 
mai multe ori, de forţe politice concurente.  

                                                 
9 O. Reboul, op. cit, p. 63. 
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3. Tehnicile clasice de tratare a realităţii 
Tratarea realităţii prin discursul politic se face prin folosirea unor tehnici care utilizează 

argumente în contradicţie totală sau parţială cu realitatea, cum ar fi: minciuna, amalgamul de 
afirmaţii adevărate şi false, zvonul, mistificarea, afirmarea unui lucru fără să existe dovezi 
solide pentru acea informaţie.  

Primele dintre aceste tehnici au fost inventariate de Henri-Pierre Cathala10 ca forme de 
manipulare. În ceea ce ne priveşte, ne raportăm la acestea ca la oportunităţi de folosit pentru 
atingerea succesului discursului politic. Prima tehnică evidenţiată mai sus poartă numele de 
minciună. Dincolo de numele oarecum emfatic, aceasta poate să inducă anumite concluzii, 
întrucât unii raţionează conform proverbului Nu iese fum fără foc. Astfel, în timpul Revoluţiei 
Române din 1989, la Televiziunea Română Liberă se prezentau ştiri conform cărora se dădeau 
intense lupte între revoluţionari şi armată, pe de o parte, şi terorişti, pe de altă parte. Aceştia 
din urmă s-ar mai făcut vinovaţi şi de otrăvirea apei. Realitatea însă a invalidat aceste date: nu 
a fost identificat niciun terorist, de cele mai multe ori unităţile Armatei trăgând una în cealaltă, 
şi nici nu a fost înregistrat vreun caz de otrăvire a apei. Aceste explicaţii, deşi false, au avut 
efectul politic scontat: legitimarea acţiunilor din acea perioadă.  

Cea de a doua tehnică rezidă în a amesteca jumătăţi de adevăr cu jumătăţi de minciună. 
În acest caz, primele vor determina acceptarea ultimelor, întrucât minciuna devine greu 
discernabilă într-un ansamblu în care publicul regăseşte şi probe pentru tezele susţinute.  

O altă tehnică presupune enunţarea unor informaţii pentru care locutorul nu are 
suficiente dovezi. Chiar dacă subiectul informaţiilor neagă implicarea sa sau veridicitatea 
acestora, în public va rămâne întipărit fie şi numai un sâmbure de îndoială, cu atât mai mult cu 
cât aceasta tehnică poate fi lansată nu doar direct, în cadrul unei confruntări politice, ci şi 
indirect, pe canale informale, caz în care poată numele de zvon.  

Conceptul de zvon care desemnează „o bucată de informaţie care este pasată de la o 
persoană la alta, în general prin comunicarea directă, de la om la om, fără a se şti exact dacă 
informaţia este adevărată sau nu”11. Impactul puternic al zvonului constă în ambiguitatea 
valorii de adevăr şi în imposibilitatea de a identifica sursa primară. „Ceea ce caracterizează 
conţinutul unui zvon nu este corectitudinea sau incorectitudinea, ci sursa sa neoficială”12.  

Gordon Allport şi Leo Postman chiar au încercat să ofere o posibilitate de măsurare a 
intensităţii zvonurilor, pe care au denumit-o „legea de bază a zvonului”. Conform acesteia, 
forţa unui zvon (R) depinde de importanţa subiectului pentru preocupările individuale (i) şi de 
ambiguitatea probelor avute la îndemână pentru subiectul în cauză (a), adică „R ≈ i × a”13.  

Mistificarea este o tehnică complexă, cuprinzând proceduri argumentative şi retorice prin 
care realitatea este falsificată. Analizând fenomenul mistificării, Lionel Bellenger identifică 
şase mijloace ale acesteia: fabulaţia, simularea, disimularea, politeţea, calomnia şi echivocul14. 
Fabulaţia mizează pe abuzul de încredere, amestecând fantasme cu realitatea. Prin simulare se 
încearcă a se da credibilitate la ceea ce se spune prin erori. Această abilitate, care apare tot atât 
de rău intenţionată ca sugestia, devine mai subtilă cu cât este cunoscută inocenţa sau ignoranţa 
                                                 

10 H.-P. Cathala, Epoca dezinformării, Ed. Militară, Bucureşti, 1991, p. 99. 
11 M. Kosfeld, Rumours and Markets, în Journal of Economic Literature, march 1998, JEL Editor, Pittsburg, 

1998, p. 2.  
12 J.-N. Kapferer, Rumors: uses, interpretations, and images, Transaction Publishers, New Brunswick, 1990, 

p. 13. 
13 G. Allport, L. Postman, The psychology of rumor, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1947, p. 5-44. 
14 L. Bellenger, La persuasion, Presses Universitaires de France, Paris, 1985, p. 30-36.  
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auditoriului. Disimularea operează prin eliminarea, prin tăgăduirea, prin atenuarea (tehnica 
eufemismului şi litotei) şi prin trunchierea argumentelor. Politeţea poate fi utilizată şi ea în 
scopul falsificării, prin folosirea excesivă a unui limbaj convenţional, cvasimecanic, care nu 
spune nimic. Calomnia utilizează bârfa, limbajul defăimător şi calomniator. În sfârşit, tehnica 
echivocului presupune folosirea unui limbaj dublu, menit să inducă în eroare.  

Aşadar, succesul unui astfel de discurs politic presupune un nivel bine dozat al utilizării 
de tehnici discursive. Toate trebuie să aibă, într-o măsură cât mai mare, aparenţa veridicităţii. 
De aceea, se utilizează mai puţin minciuna şi mai mult amalgamul adevăr-fals, tocmai pentru a 
putea convinge publicul de autenticitatea relatării. În plus, conţinutul vehiculat nu trebuie să 
fie uşor de falsificat (este periculos a susţine o teză pentru care se poate demonstra eroarea). În 
sfârşit, proferarea unor astfel de tehnici trebuie să ţină cont şi de factorul timp. Astfel, 
minciunile, zvonurile sau afirmaţiile fără dovezi, spre exemplu, trebuie lansate cât mai 
aproape de momentul institutiv (alegerile), pentru a nu lăsa timp de reacţie contracandidaţilor.  

 
Concluzii: postadevărul şi realitatea 
După cum am arătat mai sus, raportarea defectuoasă la realitate prin discursului politic a 

fost analizată pe larg atât în studiile despre ideologii15 sau despre natura discursului politic16, 
cât şi în analiza mecanismelor propagandei17 sau a tehnicilor discursive de influenţare 
ilegitimă18. Ce aduce nou în plan explicativ termenul de postadevăr? 

Cred că două sunt fenomenele care au determinat apariţia şi utilizarea acestui termen: 
tehnologia şi disoluţia legăturii sociale dintre elite şi grupuri mari de populaţie. Apariţia şi 
multiplicare globală a reţelelor sociale (Facebook, Twitter etc.), dublată de accesul facil la 
telefoane inteligente şi comunicaţii mobile, a determinat democratizarea producerii infor-
maţiilor. Oricine poate să facă acum o transmisiune în direct de la un eveniment utilizând o 
aplicaţie. Consecinţa nu e doar apariţia unor ştiri autentice, ci şi pierderea caracterului de 
credibilitate pe care presa tradiţională îl determina. Într-o avalanşă de ştiri şi transmisiuni, care 
sunt cele reale şi care doar orientează percepţia? 

Dar fenomenul comunicaţional descris mai sus are şi corespondent în zona socială. 
Masele nu mai sunt legate de elite care gestionează producerea şi transmiterea informaţiei 
credibile, verificate, ci de persoane care reuşesc să capteze emoţia şi să o expună în forme 
explicative simple, care par adevărate. De aici începe epoca postadevărului. Faptele sunt 
tratate emoţional într-o formă care pare veridică pentru grupuri mari de populaţie. Elitele sunt 
ignorate, centrare se face pe influenţarea grupurilor-ţintă. Explicaţii precum ruşii l-au asasinat 
pe Preşedintele Poloniei, mort într-un accident de avion sau este iminentă invadarea Marii 
Britanii de hoarde de refugiaţi din Turcia sunt credibile în ochii multor oameni. În plus, chiar 
dacă, după un timp, liderii politici care proferează postadevăruri sunt nevoiţi să recunoască 
exagerarea sau falsul19, realităţile rămân. Marea Britanie îşi continuă parcursul de ieşire din 
Uniunea Europeană, chiar dacă argumentele pro-Brexit au fost false. Donald Trump este 
                                                 

15 A se vedea O. Reboul, Langage et Idéologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1980. 
16 A se vedea C. Sălăvăstru, Discursul puterii, Institutul European, Iaşi, 1999. 
17 A se vedea H.-P. Cathala, Epoca dezinformării, Ed. Militară, Bucureşti, 1991; J.-M. Domenach, 

Propaganda politică, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004.  
18 A se vedea M. Căprioară, Discursul minciunii. Anatomia retoricii politice, Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2016.  
19 A se vedea retractările de după votul la referendumul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană 

ale lui Nigel Farage, sau chiar cedările lui Donald Trump din conferinţele de presă cu întrebări punctuale 
verificabile.  
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Preşedintele SUA, chiar dacă neagă veridicitatea certificatului de naştere al lui Barack Obama 
sau dacă afirmă că Statul Islamic ar fi fost fondat de Barack Obama şi de Hillary Clinton. Şi 
asta deoarece astfel de lideri comunică direct cu grupurile-ţintă vizate prin Facebook sau 
Twitter, ignorând presă devenită ostilă.  

Cercetările privind mecanismul ideologic rămân valabile prin determinarea mecanismului 
construcţiei sociale a realităţii. Dacă accepţi anumite presupoziţii ideologice, restul ideologiei 
este coerent. Studiile privind propaganda rămân valabile pe direcţia tehnicilor generale privind 
influenţa, pe existenţa unor instituţii specializate de construire şi popularizare a postadevă-
rului, dar şi pe direcţia tratării realităţii în regimurile autoritare. Au limitări însă în ceea ce 
priveşte dinamica mecanismelor comunicaţionale într-o lume a internetului şi a reţelelor de 
socializare. Studiile privind manipularea discursivă descriu tehnicile care se utilizează pentru 
influenţa ilegitimă. Însă nu descriu şi felul în care se propagă exploziv ştirile, opiniile şi chiar 
sentimentele pe reţelele de socializare şi nici felul în care se dezvoltă noi fenomene precum 
Primăvara Arabă, Protestele Luminii de la Bucureşti, Brexit-ul sau trumpismul.  

Corespondenţa discursului politic cu realitatea va fi supusă în continuare controlului 
adevărului, dar tehnica de verificare e lentă, iar comunicarea cu populaţia greoaie. Prin con-
trast, postadevărul e rapid, intuitiv, populist.  
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Rezumat: 
Autoritatea de Supraveghere Financiară are norme speciale privind obligaţiile entităţilor regle-

mentate în privinţa stabilirii, implementării, monitorizării, raportării şi gestionării corespunzătoare a 
situaţiilor privind aplicarea unor sanţiuni internaţionale şi prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism. Entităţile reglementate sunt entităţile a căror activitate este reglementată 
şi/sau supravegheată de ASF în îndeplinirea atribuţiilor sale legale, conform prevederilor Legii  
nr. 297/2004 privind piaţă de capital, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica abordată, 
având în vedere cuprinderea aspectelor relevante reglementate legal, se poate constitui ca un ghid 
pentru persoanele care intenţionează o carieră profesională în piaţa de capital, domeniu supravegheat 
şi monitorizat de ASF. 

 
Cuvinte-cheie: sancţiuni internaţionale; spălare bani; finanţarea actelor de terorism. 
 
Introducere 
Spălarea banilor este o activitate prin care infractorul încearcă să ascundă originea şi 

posesia reală a veniturilor provenind din activităţi infracţionale. 
O tranzacţie suspectă este orice operaţiune care, prin natură ei şi caracterul neobişnuit în 

raport cu activităţile clientului societăţii, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finan-
ţare a actelor de terorism. 

În cadrul tranzacţiilor suspecte, client este orice persoană juridică, entitate fără perso-
nalitate juridică, sau persoană fizică, pentru care o altă entitate prestează servicii în baza unui 
contract. 

 
1. Autorităţi naţionale de reglementare şi monitorizare în domeniile de aplicare a 

sancţiunilor internaţionale şi a prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării 
actelor de terorism 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea competentă din România 
în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
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aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE 
şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.  

ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţe-
lor financiare nonbancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective: 

a. asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente 
financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, 
precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, 
abuzive şi frauduloase; 

b. promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor; 
c. asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intere-

selor participanţilor şi ale beneficiarilor. 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSP) - Unitatea de 

Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, 
coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului. 

ONPCSP şi-a început activitatea din anul 1999, funcţionând că organ de specialitate cu 
personalitate juridică în subordinea Guvernului, care, în conformitate cu prevederile art. 26 
alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
republicată, are că obiect de activitate „[...] prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a 
finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi 
sesizează, în condiţiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, 
iar în situaţia în care se constată existenţa unor operaţiuni suspecte de finanţare a unor acte de 
terorism sesizează de îndată şi Serviciul Român de Informaţii.  

 
2. Dispoziţii comune în sarcina entăţilor reglementate de ASF privind aplicarea 

sancţiunilor internaţionale şi a prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării 
actelor de terorism 

Conform prevederilor legale specifice pieţei de capital, entităţile reglementate trebuie: 
1. să întocmească, să stabilească şi să aplice politici, proceduri şi mecanisme adecvate 

interne; 
2. să desemneze, printr-un act intern, una sau mai multe persoane care au responsabilităţi 

în aplicarea prevederilor legale şi un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, 
care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne; 

3. să asigure instruirea corespunzătoare a angajaţilor - este recomandată realizarea 
instruirii angajatiilor cu o frecvenţă corelată cu actualizările cadrului legal aplicabil;  

4. să raporteze către ASF şi ONPCSP tranzacţiile suspecte. 
 
3. Obligaţii ale entităţilor reglementate de ASF privind prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi a finanţării terorismului (proceduri, persoane desemnate, instruire 
personal, eventuale raportări) 

 
3.1. Cadrul legal relevant specific pieţei de capital privind spălărea banilor şi finanţării 

terorismului. La nivelul legislaţiei secundare, autoritatea pieţei de capital a emis Regula-
mentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a 



176 Devianţă şi criminalitate 

finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, modificat şi completat de 
Regulamentul nr. 13/2014. 

Regulamentul nr. 5/2008 are prevederi în domeniul măsurilor preventive, prin dispoziţiile 
art. 4, 5 şi 6, şi privind măsuri-standard de cunoaştere a clientelei, prin dispoziţiile art. 7, 8 şi 9. 

Strategiile de spălare a banilor includ tranzacţii care, prin volum, sunt foarte profitabile, şi 
deci atractive, pentru instituţiile financiare legale sau alte persoane juridice folosite ca interme-
diari de persoanele fizice care doresc să transforme fondurile „murdare” în fonduri „curate”. 

Spălarea banilor orientează banii din economia ilegală şi îi plasează, prin investiţii, în 
economia legală, bazându-se pe capacitatea şi performanţa sistemului financiar de a transfera 
capital şi active în cantităţi mari şi în timp scurt. 

Pentru a asigura prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, 
entităţile reglementate de ASF au obligaţia de a identifica diferite anomalii în cadrul institu-
ţiilor financiare nonbancare, principalii indici ai anomaliilor fiind: 
(a) relaţia unui client cu o instituţie financiară care nu pare să aibă un sens economic (de 

exemplu, un client care are un număr mare de conturi deschise la aceeaşi instituţie financiară, 
efectuează transferuri frecvente între diferite conturi sau realizează lichidităţi exagerat de 
mari). 
(b) clienţi care îşi achită împrumuturile în mod neaşteptat, foarte repede, cu fonduri a 

căror sursă este necunoscută. 
(c) scopul împrumutului, declarat de către client, nu este justificat, şi clientul propune 

drept garanţie o sumă în numerar, a cărei origine nu este cunoscută, şi pe care o menţionează 
atunci când se specifică scopul împrumutului. 
(d) clienţi (persoane juridice) care solicită împrumuturi, deşi analizele economice şi 

financiare privind statutul lor nu evidenţiază necesitatea împrumutului. 
(e) clientul cumpără certificate de depozit, pe care ulterior le utilizează drept garanţie 

pentru împrumut. 
(f) tranzacţii în care activele sunt retrase imediat după ce au fost depozitate, în afara 

cazului când activitatea economică a clientului furnizează un motiv plauzibil pentru retragerea 
imediată a acestora. 
(g) sumele împrumutului sunt transferate imediat sau expediate prin poştă către o bancă 

off-shore sau o terţă parte. 
(h) tranzacţii efectuate în contradicţie cu activităţile obişnuite ale clientului (de exemplu, 

utilizarea de scrisori de credit/alte metode de finanţare a comerţului prin care se transferă 
fondurile între ţări unde astfel de comerţ nu este în conformitate cu activităţile economice 
desfăşurate de client). 
(i) utilizarea sumelor unui împrumut într-o manieră care este în contradicţie cu scopul 

specificat la acordarea împrumutului. 
(j) clienţi care schimbă destinaţia împrumutului. 
(k) furnizarea unei garanţii personale sau indemnizaţii drept garanţie pentru împrumuturi 

între terţe părţi care nu sunt în conformitate cu condiţiile de piaţă. 
(l) împrumuturi spate-în-spate, fără niciun scop identificabil sau legal admisibil. 
(m) plata de cecuri la un număr mare de terţe părţi, semnate în favoarea clientului. 
(n) cereri de împrumut însoţite de garanţii emise de la terţe părţi sau de o bancă, dacă 

originea acelei garanţii este necunoscută sau dacă nu este în conformitate cu statutul clientului. 
(o) garanţii depuse de terţe părţi, care nu sunt cunoscute de bancă şi care nu au relaţii cu 

clientul, neexistând un motiv plauzibil de a garanta un asemenea activ. 
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(p) solicitări de împrumuturi de la companii off-shore sau împrumuturi asigurate prin 
obligaţiile băncilor off-shore. 
(q) tranzacţii implicând o bancă off-shore „scoică”, al cărei nume poate fi asemănător cu 

cel al unei persoane juridice de renume. 
(r) încasări de plăţi sub denumirea „facilităţi de credit” sau „împrumut” sau „avans”, în 

special, când plăţile vin din afara ţării, creditorul indicat fiind o căsuţă poştală, o persoană sau 
o întreprindere care nu are nicio relaţie de afaceri cu clientul. 
(s) cereri de împrumut făcute de clienţi noi, prin intermediul unor intermediari de pro-

fesie (avocaţi, consultanţi financiari, companii de intermediere). 
(t) promisiunea unor depuneri de sume mari de valută în numerar, în vederea acordării 

unui tratament favorabil privind solicitările de împrumut. 
 
3.2. Procedura privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 

de terorism. În baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, prin-
cipalele operaţiuni specifice unei entităţi reglementate (ex: organism de plasament colectiv - 
OPC), care intră sub incidenţa procedurii, sunt:  

a. transferuri externe de cel puţin 15.000 €; 
b. orice operaţiune care implică o valoare mai mică de 15.000 €, dacă există informaţii că 

se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism; 
c. contracte de vânzare-cumpărări acţiuni (acţiuni închise); 
d. contractele de prestări servicii; 
e. contracte de sponsorizare (Notă: asociaţiile şi fundaţiile intră sub incidenţa Legii nr. 

626/2002 ca entităţi raportoare). 
Analiza unei tranzacţii suspecte are în vedere indicii de anomalie şi indicatorii de risc 

pentru operaţiunea ce va avea loc. 
Indicii de anomalie, cu titlu de exemplu, pot fi: - tranzacţiile cu sume ce nu par a fi 

conforme cu profilul clientului sau cu capacităţile ce îi sunt cunoscute de a obţine venituri ori 
cu obiectul său de activitate; - conturi în care se depun sume mari în numerar sau cumpărări 
frecvente de instrumente financiare plătite cu sume mari în numerar sau cu sume divizate în 
mod nejustificat sub limita raportării; - comercializarea de instrumente financiare, când 
tranzacţiile nu sunt direcţionate în/din contul curent al clientului; - utilizarea anormală a 
conturilor prin care se tranzacţionează valori mobiliare; - înregistrarea comună de persoane în 
contracte care implică instrumente financiare şi/sau schimbarea identităţii persoanelor care au 
drept de a dispune de conturi fără vreun motiv aparent; - tranzacţii implicând jurisdicţii 
străine; - tranzacţii implicând părţi neidentificate etc. 

Indicatorii de risc analizaţi pentru o operaţiune: - nu pot fi evaluaţi în afară contextului; - 
nu sunt exhaustivi; - nu pot fi implementaţi „copy-paste”; - reprezintă elemente de analiză. 

Obligaţiile entităţii raportoare. Sunt obligaţii de diligenţă şi de raportare prin care se 
urmăreşte ca:  

a. măsurile-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, să permită 
identificarea oricărui beneficiar, după caz, inclusiv a beneficiarului real;  

b. să se reflecte în sarcinile angajatului societăţii care intră în relaţii directe cu clientul, în 
legătură cu: - întocmirea dosarului de client, prealabil încheierii contractului (anexă la Proce-
dura internă); - sesizarea Comisiei despre activităţile suspecte de spălare a banilor de care iau 
cunoştinţă, ca urmare a realizării sarcinilor de serviciu;  
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c. contractele să conţină o clauză standard privind prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi a finanţării terorismului; 

d. membrii Comisiei (ofiţerul de conformitate şi persoanele desemnate) să aibă acces la 
toate informaţiile/documente/baze de date interne, acces la informaţii şi baze de date externe 
(ex: ORC), a căror cunoaştere este necesară pentru aplicarea legii; 

e. să se transmită Rapoartele către autorităţi; recomandarea autorităţilor competenţe (ASF 
şi ONSB) este de a raporta tranzacţii suspecte, când există indicii sau indicatori de anomalie a 
unor operaţiuni, întrucât, în caz contrar, sancţiunile aplicate şi riscul reputaţional aduc preju-
dicii mult mai mari; societatea face raportări on-line ale tranzacţiilor cu numerar, ale transfe-
rurilor externe şi ale tranzacţiilor suspecte la ONPCSB (cu elemente de acces). 

Definirea responsabilităţilor specifice funcţiilor de execuţie, control şi decizie a nive-
lelor organizaţionale din entităţile raportoare, în sensul că: 

Consiliul de Administraţie – analizează rapoartele Comisiei pentru prevenirea şi comba-
terea spălării banilor cuprinzând acţiuni care au ca scop prevenirea implicării societăţii în 
acţiuni de spălare de bani şi de finanţare a actelor de terorism; – stabileşte şi aplică proceduri 
şi mecanisme de control intern pentru prevenirea implicării societăţii în acţiuni de spălare de 
bani şi de finanţare a actelor de terorism. 

Directorul General stabileşte şi aplică proceduri şi mecanisme de control intern pentru 
prevenirea implicării societăţii în acţiuni de spălare de bani şi de finanţare a actelor de tero-
rism; – desemnează persoanele ce vor face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor (Comisia poate fi constituită din 1-3 membri, din care un membru este ofiţer 
de conformitate); – asigură comunicarea către ONPCSP şi CNVM a numelui, împreună cu 
funcţia ocupată şi cu responsabilităţile stabilite, ale persoanelor ce fac parte din Comisia pen-
tru prevenirea şi combaterea spălării banilor. 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor coordonează activitatea de 
prevenire şi combatere a spălării banilor în cadrul societăţii; – întocmeşte şi transmite către 
ONPCSB şi CNVM, Raportul de tranzacţii suspecte, precum şi Raportul privind operaţiunile 
cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 15.000 €, în conformitate cu modelul din 
Decizia Plenului ONPCSB nr. 276/2005; 

Persoana desemnată ca ofiţer de conformitate din comisie are următoarele atribuţii: – 
dezvoltă politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la anga-
jarea personalului; – asigură desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă; – 
implementează proceduri de control pentru testarea sistemului. 

Angajatul societăţii care intră în relaţii directe cu clientul identifică operaţiunile care 
implică o sumă reprezentând echivalentul a minimum 15.000 €, indiferent dacă tranzacţia este 
efectuată într-o singură operaţiune sau în mai multe operaţiuni care au legătură între ele; – 
identifică, verifică şi înregistrează identitatea clienţilor, înainte de a iniţia orice relaţie de 
afaceri care implică tranzacţii în suma de minimum 15.000 € în echivalent (dacă valoarea nu 
este cunoscută la momentul iniţierii operaţiunii, identificarea clientului se va face în cursul 
desfăşurării acesteia, în cazul în care se constată că valoarea este mai mare decât echivalentul 
a 15.000 €); – identifică clientul atunci când există informaţii că printr-o operaţiune se 
urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, chiar dacă valoarea acesteia este 
mai mică de 15.000 €; identifică clientul în cazul tuturor operaţiunilor în care sunt implicate 
persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora; solicită şi păstrează informaţiile 
legate de clienţii a căror identificare este obligatorie conform procedurii; – în cazul identi-
ficării unei operaţiuni suspecte de spălare de bani sau finanţare a actelor de terorism, transmite 
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comisiei copiile documentelor necesare întocmirii Raportului de tranzacţii suspecte; – în cazul 
operaţiunilor cu numerar ce depăşesc echivalentul a 15.000 €, transmite comisiei copiile docu-
mentelor necesare întocmirii Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar care depă-
şesc echivalentul a 15.000 €. 

Raportări interne/externe ale entităţii raportoare – Conform registrului de casă (cont 
531), se impune efectuarea de raportări [în baza art. 20 alin. (1) din Regulamentul CNVM  
nr. 5/2008] pentru operaţiunile prin casă de peste 15.000 € şi sub 15.000 €, dacă sunt indicii de 
tranzacţii suspecte. Transmiterea copiilor documentelor necesare întocmirii rapoartelor se va 
face în cel mai scurt timp posibil, astfel încât Comisia să întocmească şi să transmită ONPCSB 
şi CNVM aceste rapoarte, în maximum 24 ore din momentul producerii operaţiunii.  

Obligaţii comune ale salariaţilor societăţii: – sesizează Comisia despre activităţile sus-
pecte de spălare a banilor de care iau cunoştinţă, că urmare a realizării sarcinilor de serviciu; – 
sprijină Comisia cu informaţii despre identificarea documentelor şi operaţiunilor suspecte; – să 
nu transmită, în afara situaţiilor prevăzute expres de lege, informaţiile deţinute în legătură cu 
spălarea banilor şi să nu avertizeze clienţii cu privire la sesizarea ONPCSB; – să păstreze 
confidenţialitatea faţă de cei care nu sunt angrenaţi în procesul de identificare, cunoaştere, 
monitorizare, verificare, documentare şi raportare a tranzacţiei clientului; – să nu folosească în 
scop personal informaţiile primite în legătură cu spălarea banilor, atât în timpul activităţii, cât 
şi după încetarea acesteia. 

 
3.3. Instruirea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării teroris-

mului. Se adresează angajaţilor entităţilor raportoare, pentru a dobândi competenţa necesară 
pentru a analiza adecvat tranzacţiile, în scopul identificării activităţilor de spălare a banilor şi 
finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru a cunoaşte în întregime cerinţele de raportare, 
în vederea încadrării unor tranzacţii ca tranzacţii suspecte, în corelaţie cu indicii de anomalie 
care sunt puşi în evidenţă prin operaţiunile tranzacţiei. 

Instruirea trebuie să cuprindă:  
- legislaţia aplicabilă;  
- procedura internă „Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului”;  
- cunoaşterea şi completarea formularelor de raportare către ONPCSB (formular Raport 

de tranzacţii suspecte; formular Raport de tranzacţii cu numerar; formular Raport de transfe-
ruri externe). 

 
4. Obligaţii ale entităţilor reglementate de ASF privind sancţiunile internaţionale pe 

piaţa de capital (proceduri, persoane desemnate, instruire personal, eventuale raportări)  
 
4.1. Cadrul legal relevant pieţei de capital. La nivelul legislaţiei secundare autoritatea 

pieţei de capital a emis Regulamentul CNVM nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital. 

Regulamentul stabileşte norme privind supravegherea de către ASF a respectării regulilor 
privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin acte ale Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, precum şi ale altor orga-
nizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, aşa 
cum sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 
privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea  
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nr. 217/2009. Regulamentul CNVM nr. 9/2009 cuprinde reglementări în privinţa procedurilor 
interne ale entităţilor, ale modalităţilor de raportare şi în domeniul sancţiunilor. 

Dispunerea de măsuri CNVM nr. 8 din 11 martie 2010 instituie obligaţia entităţilor, con-
form prevederilor art. 2 şi art. 3, de a crea, pe pagina proprie de internet, secţiuni distincte cu-
prinzând link-uri către paginile de internet ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională 
(GAFI/FATF) – (www.fatf-gafi.org), ale Comitetului MONEYVAL – (www.coe.int/moneyval), 
ale Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) – 
(www.onpcsb.ro) şi ale ASF – secţiunea „sancţiuni internaţionale” http://www.asfromania.ro/ 
internaţional/sancţiuni-internaţionale. 

 
4.2. Procedura privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 

de terorism, în baza prevederilor Regulamentul CNVM nr. 9/2009 
Domeniul de aplicabilitate: Anterior încheierii unor tranzacţii, angajatul societăţii are 

obligaţia de a-şi cunoaşte clientela pentru a stabili dacă aceasta se află în posesia sau are sub 
control bunuri ce fac obiectul unor sancţiuni internaţionale sau care aparţin ori se află sub 
controlul unor persoane desemnate.  

Orice tranzacţie în care societatea este implicată se va derula numai în baza unui 
contract/convenţii scrise, cu excepţia tranzacţiilor derulate prin intermediul unei pieţe 
reglementate. 

Clienţii societăţii pot fi clasificaţi astfel:  
- după personalitatea juridică:  
- clienţi persoane juridice, clienţi persoane fizice, entităţi fără personalitate jurídică;  
- după rezidenţă: clienţi rezidenţi, clienţi nerezidenţi. 
Definirea responsabilităţilor specifice funcţiilor de execuţie, control şi decizie ale 

nivelelor organizaţionale, cum ar fi: 
Consiliul de Administraţie analizează rapoartele Comisiei pentru administrarea corespun-

zătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital; – stabileşte şi aplică proceduri şi 
mecanisme de control intern pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţio-
nale pe piaţa de capital. 

Directorul general stabileşte şi aplică proceduri şi mecanisme de control intern pentru 
administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital; – desemnează 
persoanele ce vor face parte din Comisia pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor 
internaţionale pe piaţa de capital; - asigură comunicarea către ASF, numele persoanelor ce vor 
face parte din Comisia pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe 
piaţa de capital. 

Comisia pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de 
capital – în situaţia în care societatea are date şi informaţii despre persoane şi/sau entităţi 
desemnate, deţine sau are sub control instrumente financiare ori are date şi informaţii despre 
acestea, despre tranzacţii legate de instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane 
ori entităţi desemnate, are obligaţia de a înştiinţa CNVM din momentul în care ia cunoştinţă 
despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea; – dispoziţiile punctului precedent se aplică 
şi persoanalului societăţii (inclusiv conducătorilor, administratorilor, auditorilor şi altor per-
soane care prin natură activităţii lor intră în posesia datelor şi informaţiilor la care se face 
referire); – societatea trebuie să sesizeze CNVM în scris, anexând toate documentele rele-
vante, dacă constată o eroare de identificare privind persoane sau entităţi desemnate, precum şi 
instrumente financiare care aparţin sau sunt deţinute şi se află sub controlul unor persoane care 
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fac obiectul sancţiunilor internaţionale prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008; – societatea are 
obligaţia să identifice clienţii care deţin sau au sub control instrumente financiare sau care 
aparţin ori se află sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate şi să raporteze de îndată 
Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi CNVM. În 
acest scop, societatea aplică măsurile standard de cunoaştere a clientelei prevăzute de Regula-
mentul CNVM nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare. Raportarea către Ministerul Finanţelor Publice şi CNVM se face în 
scris, în conformitate cu prevederile art. 22 din regulamentul menţionat. 

Obligaţii comune ale salariaţilor. Salariaţii au obligaţia să sesizeze Comisia pentru admi-
nistrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital referitor la datele şi 
informaţiile prevăzute la punctele anterioare. 

 
4.3. Instruirea personalului societăţii privind sancţiunile pe piaţa de capital trebuie să 

cuprindă cel puţin: - legislaţia aplicabilă societăţii, inclusiv Regulamentul nr. 09/2009 privind 
supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital; - sursa de 
informaţii pentru sancţiuni internaţionale: www.mae.ro/sancţiuni internaţionale. 

 
Concluzii 
Activitatea entităţilor reglementate de ASF, în domeniul „prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi al finanţării actelor de terorism” şi al „supravegherii punerii în aplicare a sancţiu-
nilor internaţionale pe piaţa de capital” este o activitate preventivă. 

Faptele de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism sunt sancţionate de legis-
laţia incidentă astfel: 

Spălarea banilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani, 
aceasta constând în:  

- schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, 
în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta 
persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, 
judecată sau executarea pedepsei;  

- ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a 
circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile 
provin din săvârşirea de infracţiuni;  

- dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvâr-
şirea de infracţiuni. Tentativa se pedepseşte. 

Infracţiunea de finanţare a actelor de terorism este prevăzută la art. 36 din Legea  
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului şi constă în:  

- punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efec-
tuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se 
sancţionează cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi; bunurile 
mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste în scopul finanţării actelor de terorism 
se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor 
în bani. 

Încălcarea dispoziţiilor Regulamentelor ASF aplicabile entităţilor reglementate ce-şi 
desfăşoară activitatea pe piaţa de capital constituie contravenţie şi este sancţionată de către 
autoritate conform dispoziţiilor exprese ale:  
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- Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale pe piaţa de capital, art. 10 (încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament 
constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea 
nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008);  

- şi ale Regulamentului nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, art. 23. 

 
Referinţe  
1. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, modificată şi 

completată prin Legea nr. 230/2005.  
2. Decizia nr. 276/2005 a Guvernului României - Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de 
tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echi-
valentul a 15.000 €; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror 
limită minimă este echivalentul în lei a 15.000 €.  

3. Hotărârea Guvernului nr. 594 din 04 iunie 2008 - privind aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.  

5. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. 
6. Manualul de instruire privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului - 

proiect finanţat de UE prin programul Phare. 
7. Ghidul de tranzacţii suspecte - ONPCSB. 
8. O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 217/2009. 
9. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.  
10. Ordinul nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului CNVM nr. 5/2008 - privind 

instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism prin intermediul pieţei de capital. 

11. Ordinul nr. 70 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului CNVM nr. 
9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de 
capital; 

12. Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării 
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi 
al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (termen de implementare până la 26 iunie 
2017). 
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Rezumat: 
Guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile 

între diferitele categorii de participanţi la activitatea unei companii, cum sunt acţionarii, consiliul de 
administraţie, managerii, angajaţii, instituţiile care controlează compania, analiştii, mass-media etc., 
specificându-se totodată modul în care se iau deciziile cu privire la activitatea companiei, cum se 
definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează 
performanţa. Întrucât studiul nostru de caz se referă la un fond de investiţii (Societatea de Investiţii 
Financiare „Moldova” SA) ne-am focalizat analiza pe corelaţia dintre un management prudent al 
portofoliului de active (inclusiv al riscurilor asociate acestora) şi transparenţă în comunicarea cu toate 
părţile interesate ca pilon principal în procesul de implementare a principiilor de guvernanţă 
corporativă. Acest proces capătă o consistentă din ce în ce mai mare la nivelul companiilor/entităţilor 
reglementate (ex: companiile înscrise la cota Bursei de Valori) având că referinţă atât cadrul legal, cât 
şi cele mai bune practici în materie consemnate în mediul financiar naţional sau internaţional. Prin 
tematica abordată, acest articol poate fi inclus în strategia generală de comunicare cu un segment 
important al societăţii, mediul universitar/academic, al cărui feedback este foarte important în procesul 
de optimizare a strategiilor de mangement şi de relaţionare cu toţi cei interesaţi de acest domeniu. 

 
Cuvinte-cheie: guvernanţă corporativă; management; risc; comunicare; transparenţă; părţi interesate. 
 
1. Guvernanţa corporativă  
Guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsa-

bilităţile între diferitele categorii de participanţi la activitatea companiei, cum sunt acţionarii, 
consiliul de administraţie, managerii, angajaţii, auditorii, specificându-se totodată modul în 
care se iau deciziile cu privire la activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, 
care sunt mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele economice. 

Practica şi dialogul cu acţionarii confirmă necesitatea intensificării preocupărilor SIF 
Moldova de acceptare a formalizării guvernanţei corporative, deoarece s-a observat că organi-
zaţiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reuşit să asigure cadrul instituţional 
pentru maximizarea performanţelor. 
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În acest context, implementarea şi dezvoltarea principiilor de guvernanţă corporativă, 
precum şi dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile şi transparente reprezintă o necesitate 
în fundamentarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor de investiţii, de administrare a porto-
foliilor şi de implementare a obligaţiilor de conformitate. 

Având astfel definite coordonatele desfăşurării activităţii prin implementarea principiilor 
de guvernanţă corporativă, sunt create premisele pentru obţinerea unei creşteri a performanţei 
SIF Moldova, în scopul creării şi distribuirii de profit, precum şi pentru armonizarea intere-
selor tuturor părţilor implicate în relaţia cu compania. 

Implementarea Codului de guvernanţă corporativă în activitatea curentă a unei companii 
şi în cazul SIF Moldova (subiectul studiului de caz) asigură: 

1. Protecţie îmbunătăţită a drepturilor acţionarilor;  
2. Armonizarea intereselor tuturor părţilor implicate în relaţia cu compania: acţionari, 

administratori, manageri, auditori, salariaţi etc.  
3. Creşterea transparenţei actului managerial printr-o comunicare susţinută cu acţionarii; 
4. O balanţă între conformitate şi performanţă; 
5. Stabilirea unor criterii transparente în procedura de alegere a membrilor Consiliului de 

administraţie şi a conducerii executive;  
6. Cadrul necesar pentru alegerea unui consiliu de administraţie cu o structură şi compo-

nentă care conduc la creşterea eficienţei consiliului de administraţie; astfel, se recomandă 
acţionarilor să aibă în vedere la alegerea administratorilor: a) respectarea principiului de 
majoritate a administratorilor neexecutivi şi a minimum doi independenţi; o structură a 
consiliului cu un număr suficient de administratori independenţi asigură funcţionarea comite-
telor consultative necesare, în acord cu recomandările de aplicare a principiilor de guvernanţă 
corporativă; b) realizarea unui echilibru între numărul administratorilor vechi, care prin 
experienţă şi cunoaştere a companiei asigură continuitea activităţii, şi administratorii noi, care 
încurajează dezvoltarea de idei noi. 

 
2. Alinierea structurii şi proceselor de management la principiile de guvernanţă 

corporativă prevăzute de cadrul legal şi de cele mai bune practici în materie 
2.1. Structurile de guvernanţă corporativă. Principalele principii/reguli de aplicare sunt: 
a. o entitate reglementată menţionează în actul constitutiv responsabilităţile de bază ale 

consiliului cu privire la implementarea şi respectarea principiilor guvernanţei corporative;  
b. în politicile interne şi/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernanţă 

corporativă, funcţiile, competenţele şi responsabilităţile consiliului şi conducerii executive/ 
conducerii superioare; 

c. structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi şi neexe-
cutivi, astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influenţeze procesul 
decizional; 

d. consiliul se întruneşte cel puţin o dată la trei luni pentru monitorizarea desfăşurării 
activităţii entităţii reglementate; 

e. consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în 
mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern şi sistemul de 
administrare/management al riscurilor adoptat de entitatea reglementată; 

f. în activitatea sa, consiliul are suportul unor comitete consultative care emit recomandări 
cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional; 
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g. comitetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte privind tematicile 
încredinţate de acesta; 

h. consiliul analizează în mod regulat eficienţa sistemului de control intern al entităţii 
reglementate şi modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care 
este expusă entitatea reglementată; 

j. comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea şi înlocuirea 
auditorului financiar, precum şi termenii şi condiţiile remunerării acestuia; 

k. consiliul analizează cel puţin o dată pe an şi se asigură că politicile de remunerare sunt 
consistente şi au un management al riscurilor eficient; 

l. consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării şi soluţionării adecvate a situaţiilor 
de conflict de interese; 

m. conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra 
conflictelor de interese în condiţiile apariţiei acestora şi nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în 
starea de conflict respectivă; 

n. consiliul analizează cel puţin o dată pe an eficienţa sistemului de administrare/mana-
gement al riscurilor entităţii reglementate; 

o. funcţiile-cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice a 
entităţii reglementate şi în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia. 

Plecând de la aceste principii şi reguli SIF Moldova a implementat o structură organi-
zatorică - detaliată în cele ce urmează - care asigură un management performant al portofo-
liului de active şi al riscurilor asociate, în acord cu direcţiile strategice aprobate de către 
acţionari.  

 
2.1.1. Adunarea Generală a Acţionarilor. Organul suprem de conducere al SIF Moldova 

este Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare 
sunt convocate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile legale şi statutare. 
Principiul recomandat este următorul: administratorii au obligaţia legală de a avea grijă de 
interesele tuturor acţionarilor. Dacă acţionarii nu votează, ei nu se pot plânge că punctele lor 
de vedere nu sunt luate în considerare. 

 
2.1.2. Consiliul de Administraţie. SIF Moldova este administrată de un Consiliu de 

Administraţie compus din minimum 5 membri, persoane fizice, aleşi sau numiţi de adunarea 
generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Membrii Consiliului de 
Administraţie sunt avizaţi de ASF. 

În activitatea să Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri. Hotărârile Consiliului de 
Administraţie sunt valabile dacă au fost prezenţi mai mult de jumătate din numărul membrilor 
săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv 
preşedintele consiliului de administraţie care este, în acelaşi timp, director al societăţii. 
Hotărârile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori şi ceilalţi administratori şi sunt 
executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin 
intermediul secretariatului Consiliului de Administraţie, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzut 
un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare. 

Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte. 
Preşedintele consiliului de administraţie poate îndeplini şi funcţia de director general al 
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societăţii, iar vicepreşedintele poate îndeplini şi funcţia de director general adjunct. Preşe-
dintele prezidează şedinţele. În caz de absenţă a preşedintelui, lucrările sunt conduse de vice-
preşedinte.  

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate: 
 stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
 stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea 

planificării financiare; 
 numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor acestora; 
 supravegherea activităţii directorilor; 
 pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi imple-

mentarea hotărârilor acesteia; 
 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii; 
 îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor stabilite în sarcina consiliului de administraţie 

de către adunarea generală a acţionarilor; 
 înfiinţarea/desfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică 

sau schimbarea sediului acestora; 
 stabilirea şi aprobarea procedurilor de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor; 
 înfiinţarea altor societăţi sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al 

altor societăţi, în condiţiile prevăzute de reglementările legale; 
 gajarea, închirierea, constituirea de garanţii reale mobiliare şi ipotecarea bunurilor so-

cietăţii. 
Principalul obiectiv al Consiliului de Administraţie, pe termen mediu şi lung, definit şi 

determinat de particularităţile SIF Moldova şi de contextul macroeconomic în care activează, 
este asigurarea unui echilibru între continuitatea activităţii în condiţii optime şi satisfacerea 
aşteptărilor acţionarilor. 

Membrii consiliului de administraţie deţin cunoştinţele, competenţele şi experienţa adecvată 
pentru înţelegerea activităţilor societăţii, în special principalele riscuri asociate acestor activităţi, 
precum şi activele în care SIF Moldova investeşte.  

Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative formate din membri ai consi-
liului, însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consi-
liu, în domenii precum strategii şi politici investiţionale, auditul, remunerarea administra-
torilor, directorilor, personalului, nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de con-
ducere ş.a. Consiliul de Administraţie stabileşte regulile interne ale comitetelor constituite. 

 
2.1.3. Comitetele consultative al Consiliului de Administraţie. În aplicarea principiilor 

din „Codul de guvernanţă corporativă al SIF Moldova”, comitetele consultative sunt formate, 
de regulă, din membri neexecutivi şi independenţi care supraveghează activitatea specifică a 
conducerii efective şi a executivului. În activitatea curentă se asigură astfel o diviziune clară a 
responsabilităţilor de supraveghere şi control în raport cu atribuţiile conducerii executive. 

Comitetul de audit. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent de 
conducerea SIF Moldova, subordonat Consiliului de Administraţie. Comitetul de audit asistă 
Consiliul de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor sale în domeniul raportării finan-
ciare, controlului intern, auditului intern şi extern şi managementului riscurilor. 

Componenţa Comitetului de audit este stabilită de Consiliul de Administraţie. 
Comitetul de audit este format dintr-un număr de cel puţin 2 membri aleşi dintre adminis-

tratorii neexecutivi.  
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Membrii Comitetului de audit trebuie să aibă o experienţă corespunzătoare atribuţiilor ce 
le revin în cadrul comitetului. Cel puţin un membru al Comitetului de audit trebuie să deţină 
competenţă în contabilitate şi/sau audit. Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Comitetului 
de audit sunt: 

 monitorizează procesul de raportare financiară; 
 monitorizează eficacitatea sitemelor de control intern, de audit intern şi de management 

al riscurilor din cadrul SIF Moldova; 
 avizează Carta auditului intern şi procedurile de audit intern şi de control intern; 
 analizează şi avizează planul multianual şi planul anual de audit intern şi necesarul de 

resurse aferente acestei activităţi; 
 analizează şi avizează planul anual de investigaţii al controlului intern şi modificările 

acestuia; 
 se asigură că analizele de audit intern şi control intern efectuate şi rapoartele elaborate 

sunt conforme cu planurile de audit şi control aprobate de Consiliul de Administraţie; 
 primeşte raportul de audit intern, analizează şi avizează constatările şi recomandările 

auditului intern şi planul de măsuri pentru implementarea acestora; 
 primeşte raportul reprezentantului de control intern, analizează şi avizează constatările 

şi recomandările controlului intern şi planul de măsuri pentru implementarea acestora;  
 analizează şi avizează raportul anual privind activitatea de audit intern; 
 analizează şi avizează raportul anual privind activitatea de control intern; 
 analizează şi avizează raportul anual privind activitatea de administrare a riscurilor; 
 analizează şi avizează politica de risc, procedurile de risc şi metodologiile de adminis-

trare a riscurilor; 
 analizează şi avizează rapoartele de risc ale compartimentului management risc; 
 avizează Manualul de politici contabile al SIF Moldova; 
 monitorizează credibilitatea şi integritatea informaţiei financiare furnizată de societate, 

în special prin revizuirea relevanţei şi consistenţei standardelor contabile aplicate de aceasta;  
 face recomandări Consiliului de Administraţie privind alegerea auditorului extern; 
 monitorizează auditarea situaţiilor financiare individuale anuale şi consolidate; 
 colaborează cu auditorul financiar extern în vederea clarificării aspectelor relevante ce 

derivă din raportările financiare; 
 analizează constatările şi recomandările auditorului financiar privind deficienţele semni-

ficative ale controlului intern, în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară; 
 analizează raportul de audit şi/sau opinia auditorului financiar cu privire la aspectele 

esenţiale care rezultă din auditul financiar, precum şi cu privire la procesul de raportare finan-
ciară şi recomandă măsurile care se impun; 

 verifică şi monitorizează independenţa auditorului financiar şi, în special, prestarea de 
servicii suplimentare. 

Comitetul de politici investiţionale – strategii. Comitetul de politici investiţionale – stra-
tegii este un comitet consultativ permanent, independent de conducerea executivă a SIF 
Moldova, subordonat Consiliului de Administraţie. 

Comitetul de politici investiţionale – strategii asistă Consiliul de Administraţie în înde-
plinirea responsabilităţilor sale în domeniul elaborării strategiilor şi politicilor investiţionale, al 
urmăririi respectării deciziilor privind punerea în aplicare a politicii de investiţii, a analizei 
performanţei portofoliului de instrumente financiare şi al administrării riscurilor aferente. 
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Comitetul de politici investiţionale – strategii este format dintr-un număr de cel puţin 2 
membri aleşi, de regulă, dintre administratorii neexecutivi. 

Membrii Comitetului de politici investiţionale – strategii trebuie să aibă o experienţă 
corespunzătoare atribuţiilor ce le revin în cadrul Comitetului. Principalele atribuţii şi respon-
sabilităţi ale acestui Comitet sunt: 

 emite recomandări Consiliului de Administraţie privind strategia de investire/dezin-
vestire anuală/multianuală; 

 emite recomandări Consiliului de Administraţie privind: – maximizarea performanţei 
portofoliului de instrumente financiare; – alocarea activelor pentru creşterea performanţei, 
corelat cu programul de activitate aprobat de AGA, cu declaraţia de politici investiţionale, cu 
strategia de investire/dezinvestire aprobată de Consiliul de Administraţie şi cu prognozele 
economice; 

 pentru fundamentarea recomandărilor adresate Consiliului de Administraţie, realizează 
documentări şi investigaţii în domeniile din sfera sa de competenţă. 

Comitetul de nominalizare. Comitetul de nominalizare este un comitet permanent, cu 
funcţie consultativă, independent de conducerea executivă a SIF Moldova, subordonat 
Consiliului de Administraţie.  

Comitetul asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor sale în 
domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării 
acestora. 

Comitetul este format dintr-un număr de cel puţin 2 membri aleşi dintre administratorii 
neexecutivi, cu respectarea condiţiei de independenţă prevăzută de legea societăţilor. 

Comitetul de nominalizare are următoarele atribuţii principale, fără a fi limitative: 
 elaborează recomandări privind politica de nominalizare a administratorilor şi 

directorilor societăţii pentru a fi supuse aprobării AGA; 
 elaborează recomandări privind politica de remunerare a administratorilor, directorilor 

şi salariaţilor societăţii; 
 poate elabora recomandări privind politică de remunerare la nivelul Grupului SIF 

Moldova; 
 prezintă Consiliului de Administraţie raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte 

avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cadrul exerciţiului financiar; 
 avizează documentaţia ce se pune la dispoziţia auditorului financiar pentru analiza 

tranzacţiilor raportate conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 şi, urmare a raportului de audit, 
va recomanda măsurile ce se impun a fi luate, dacă este cazul; 

 elaborează recomandări privind ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de 
Administraţie, cu respectarea hotărârilor AGA şi a legislaţiei incidente; 

 elaborează recomandări privind adoptarea deciziei Consiliului de Administraţie şi/sau a 
conducerii executive pentru numirea, angajarea, eliberarea din funcţie, respectiv concedierea 
directorilor de departamente şi a personalului cu funcţii-cheie şi de control, precum şi pentru 
stabilirea nivelului de remunerare şi a drepturilor şi îndatoririlor acestora; 

 elaborează recomandări privind nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de 
conducere;  

 evaluează periodic nivelul de însuşire şi aplicare a cunoştinţelor de specialitate şi face 
recomandări privind procesul de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale admi-
nistratorilor, directorilor; 
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 face recomandări pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor privind activitatea societăţii în 
scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă; 

 monitorizează respectarea cerinţelor şi obligaţiilor de transparenţă, informare şi rapor-
tare privind informaţiile din acest segment de activitate. 

 
2.1.4. Conducerea executivă. Conducerea executivă este numită de Consiliul de Admi-

nistraţie, conform prevederilor statutare. Conducerea executivă: 
 este împuternicită să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a societăţii, cores-

punzător activităţilor coordonate de fiecare director; 
 este răspunzătoare pentru aplicarea politicii generale de investiţii, asigurarea respectării 

reglementărilor interne şi procedurilor de lucru;  
 informează Consiliul de Administraţie cu privire la activitatea defăşurată între şedinţele 

periodice ale acestuia. 
În domeniul administrării riscurilor conducerea executivă este responsabilă de: 
 asigurarea implementării politicii de administrare a riscurilor, a procedurilor şi 

metodologiilor pentru identificarea, măsurarea administrarea şi monitorizarea în orice moment 
a riscurilor la care este sau poate fi expusă societatea, aprobate de Consiliul de Administraţie; 

 adoptarea măsurilor, proceselor şi tehnicilor adecvate şi eficace pentru monitorizarea şi 
controlul tuturor riscurilor relevante în conformitate cu politica de administrare a riscurilor; 

 asigurarea resurselor necesare implementării sistemului de management al riscurilor; 
 stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor pe linia administrării riscurilor la nivelul 

fiecărei linii de activitate; 
 aplicarea şi respectarea în mod corespunzător şi eficient a limitelor de risc asumate, 

inclusiv în caz de situaţii de criză, precum şi încadrarea în profilul de risc aprobat de Consiliul 
de administraţie; 

 asigurarea efectuării simulărilor de criză; 
 stabilirea şi menţinerea unui sistem adecvat de raportare a expunerii la risc;  
 aprobarea şi evaluarea periodică a planului de continuitate a activităţii;  
 dezvoltarea unei culturi de risc integrate la nivelul SIF Moldova, bazate pe o înţelegere 

completă a riscurilor cu care se confruntă societatea şi cum sunt acestea administrate, luând în 
considerare toleranţa la risc/apetitul său de risc. 

În domeniul asigurării conformităţii directorii sunt responsabili de:  
- aprobarea politicii de conformitate;  
- analizarea, cel puţin anual, a politicii de conformitate şi a modului de implementare a 

acesteia în cadrul SIF Moldova;  
- asigurarea resurselor necesare implementării politicii de conformitate;  
- dispunerea măsurilor pentru controlul riscului de conformitate. 
Preşedintele director general. Preşedintele este ales de Consiliul de Administraţie dintre 

membrii săi şi îndeplineşte şi funcţia de director general al societăţii. 
În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie:  
- convoacă Consiliul de Administraţie;  
- prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie;  
- urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie;  
- conduce lucrările AGA şi supune dezbaterii şi aprobării AGA problemele înscrise pe 

ordinea de zi. 
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În calitate de director general pune în executare hotărârile Consiliului de Administraţie, 
sens în care emite decizii scrise şi dispoziţii. Deciziile şi dispoziţiile sunt executorii imediat şi 
îşi produc efecte din momentul în care sunt aduse la cunoştinţă persoanelor care sunt abilitate 
să le ducă la îndeplinire. 

Preşedintele director general coordonează întreaga activitate a societăţii conform atribu-
ţiilor personalului executiv şi organigramei. Preşedintele director general coordonează activi-
tatea zilnică a compartimentelor: Audit Intern, Control Intern, Managementul Riscurilor, 
Departamentul Financiar, Serviciul Juridic, Serviciul Guvernanţă Corporativă, activitatea 
privind securitatea şi sănătatea în muncă şi activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Directorul general conduce şi coordonează Comitetul de Direcţie/Comitetul de Management. 
În caz de absenţă, atribuţiile delegate de Consiliul de Administraţie vor fi în competenţă 

vicepreşedintelui, iar conducerea efectivă a societăţii va fi asigurată de directorul general 
adjunct şi directorul în Comitetul de Direcţie. 

Vicepreşedintele – director general adjunct. Vicepreşedintele este ales de Consiliul de 
Administraţie dintre membrii săi şi îndeplineşte şi funcţia de director general adjunct al 
societăţii. 

În absenţa preşedintelui director general, îndeplineşte atribuţiile acestuia corespunzătoare 
calităţii de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi va asigura împreună cu directorul în 
Comitetul de Direcţie conducerea efectivă a societăţii. 

Vicepreşedintele – director general adjunct asigură coordonarea zilnică a compartimen-
telor: Portofoliul „CORE”, Portofoliul „SELL”, Birou „Tranzacţii”. Componenţa portofoliilor 
este stabilită prin hotărâre a CA. 

În caz de absenţă atribuţiile delegate de Consiliul de Administraţie vor fi în competenţa 
preşedintelui, iar conducerea efectivă a societăţii va fi asigurată de directorul general şi direc-
torul în Comitetul de Direcţie. 

 
3. Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor semnificative la care este sau 

poate fi expusă compania/entitatea reglementată 
O entitate reglementată instituie o funcţie permanentă de administrare a riscurilor şi 

elaborează şi implementează strategii şi proceduri privind managementul riscurilor. Aceste 
strategii şi proceduri reprezintă şi în cazul SIF Moldova garanţia unui mangement prudent al 
portofoliul de active, exclusiv în favoarea acţionarilor. În cadrul SIF Moldova funcţia per-
manentă de administrare a riscului este ierarhic şi funcţional independentă de celelalte com-
partimente funcţionale. Funcţia permanentă de administrare a riscului are autoritatea necesară 
şi acces la toate informaţiile relevante necesare îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor. 
Compartimentul este subordonat Consiliului de Administraţie.  

Compartimentul are ca principal obiectiv administrarea şi controlul riscurilor, respectarea 
standardelor înalte de calitate impuse de principiile managementului riscurilor operaţionale şi 
investiţionale, elaborarea mecanismelor de atenţionare în apropierea limitelor de alertă în ceea 
ce priveşte manifestarea riscurilor, gestionarea riscurilor prin identificarea, măsurarea şi 
administrarea lor, propunând şi monitorizând măsuri corective imediate.  

Compartimentul este specializat şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
 elaborare şi implementare norme şi metodologii (strategii, politici, proceduri) de admi-

nistrare a riscurilor:  
 identificarea riscurilor semnificative care pot afecta activitatea SIF Moldova conco-

mitent cu derularea mecanismelor de atenţionare în apropierea limitelor de alertă; 
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 monitorizează şi răspunde de implementarea tuturor măsurilor corective recomandate 
compartimentelor/grupelor de activităţi – proiecte şi angajaţilor; 

 analiza riscurilor legate de desfăşurarea activităţilor şi propunerea de măsuri de 
diminuare/menţinere sub control a riscurilor identificate; 

 evaluarea profilului de risc al societăţii în funcţie de apetitul şi toleranţa la risc stabilite 
de stuctura de conducere; 

 stabilirea limitelor de expunere la risc; 
 analizarea riscurilor aferente angajării SIF Moldova în activităţi noi; 
 analizarea planului de continuitate a activităţii;  
 analizarea trimestrială a riscurilor semnificative la care este expusă SIF Moldova; 
 elaborarea de rapoarte de risc către structura de conducere cu privire la riscurile 

semnificative la care este expusă societatea; 
 oferirea de asistenţă consiliului de administraţie/directorilor privind identificarea 

profilului de risc al SIF Moldova; 
 urmărirea încadrării categoriilor de active SIF Moldova în limitele prudenţiale legale şi 

interne în vigoare; 
 încadrarea categoriilor de active SIF pe clase de risc. 
 Procesul de administrare a riscurilor se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 
 identificarea riscurilor – se definesc riscurile în viziunea instituţiei, se identifică ele-

mentele componente şi se descriu evenimentele generatoare de risc; 
 evaluarea şi măsurarea riscurilor se realizează pentru fiecare tip de risc identificat cu 

ajutorul unor metode cantitative şi calitative, utilizându-se baze de date şi indicatori de risc 
prestabiliţi;  

 monitorizarea riscurilor – se urmăresc indicatorii de risc în evoluţie şi încadrarea 
acestora în limitele legale şi interne stabilite; 

 gestionarea şi controlul riscurilor – se propun măsurile pentru ţinerea sub control a 
riscurilor în cazul în care se constată depăşirea limitelor şi se raportează către structura de 
conducere. 

 
4. Comunicarea cu părţile interesate, pilon principal în implementarea principiilor 

de guvernanţă corporativă  
O comunicare activă cu actionarii/investitorii şi alte categorii de entităţi interesate, cu 

instituţiile pieţei de capital, precum şi cu publicul larg face parte integrantă din procesul de 
administrare al SIF Moldova şi se bazează pe următoarele principii:  

Eficienţă – SIF Moldova utilizează mijloace moderne de comunicaţie şi tehnologii adec-
vate, pentru a transmite mesajele în timp util către grupurile sale ţintă. SIF Moldova răspunde, 
cu diligenţă, cererilor de informaţii primite din partea reglementatorului, instituţiilor pieţei, 
mass-mediei, din partea acţionarilor şi a altor persoane interesante. 

Transparenţă – Ca entitate reglementată şi cotată la BVB, SIF Moldova se străduieşte ca 
procesul de comunicare să fie cât mai transparent şi deschis posibil şi, în acelaşi timp, să 
respecte caracterul confidenţial al unor informaţii şi date, în concordanţă cu regimul juridic 
aplicabil.  

Proactivitatea – SIF Moldova este permanent interesată de contactul cu actionarii/inves-
titorii, precum şi cu alte categorii de persoane interesate, dar şi cu instituţiile de reglementare 
şi supraveghere şi asociaţiile profesionale, astfel încât să identifice acele aspecte de interes 
reciproc pentru îmbunătăţirea mediului de lucru şi a performanţei. 
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Claritatea – SIF Moldova urmăreşte claritatea şi acurateţea în comunicarea mesajelor 
sale, astfel încât acestea să transmită o informaţie concisă şi utilă asupra aspectelor vizate. Nu 
se va utiliza un limbaj neadecvat mediului de afaceri sau termeni neadecvaţi. O identitate 
vizuală bine definită în comunicarea externă contribuie la consolidarea clarităţii. 

Adăugarea de valoare prin relaţia cu investitorii - comunicarea externă a SIF Moldova se 
realizează în limba română şi în limba engleză. Societatea comunică informaţiile cele mai 
importante limbile română şi engleză, pe website-ul propriu, pentru a permite investitorilor 
români şi străini să aibă acces la aceleaşi informaţii în acelaşi timp.  

Grupurile-ţintă ale comunicării. SIF Moldova se adresează mai multor tipuri de entităţi, 
persoane fizice şi juridice, astfel:  

Comunicarea externă vizează: 
Acţionarii – Acţionarii societăţii reprezintă organul decident cel mai important în ceea ce 

priveşte strategiile de dezvoltare ale societăţii. Comunicarea cu aceştia este foarte importantă 
pentru asigurarea suportului necesar înţelegerii şi promovării intereselor societăţii.  

Autorităţile de reglementare şi supraveghere – Activitatea SIF Moldova este regle-
mentată şi supravegheată de autorităţile relevante din domeniu (ASF, BVB), astfel că o bună 
comunicare cu acestea, promptă şi în concordanţă cu cerinţele prevăzute de cadrul juridic 
aplicabil, contribuie la asigurarea unei bune relaţii de colaborare şi la respectarea normelor 
legale aplicabile. Totodată, SIF Moldova dă curs solicitărilor formulate de alte instituţii şi 
autorităţi ale statului, transmiţând informaţii şi date complete către acestea, în timp util (BNR, 
ANAF etc.).  

Depozitarul central şi Depozitarul custode – Activitaea SIF Moldova este strâns legată de 
serviciile celor doi depozitari, relaţia este reglementată prin legislaţia în vigoare şi comuni-
carea cu cele două instituţii se face diligent, cu maximă responsabilitate şi în cele mai bune 
raporturi de colaborare.  

Alte organizaţii nonguvernamentale – SIF Moldova primeşte şi analizează solicitările 
primite din partea asociaţiilor profesionale care activează în piaţă de capital din România şi 
împreună cu acestea încearcă să găsească cele mai bune soluţii şi mecanisme pentru îmbună-
tăţirea mediului de lucru. De asemenea, prin participarea la diferite grupuri de lucru sau ca 
membru în asociaţii de profil, se realizează un dialog eficient pentru promovarea intereselor 
SIF Moldova.  

Media – Colaborarea cu media serveşte îndeplinirii obligaţiilor legale privind publicarea 
raportărilor continue, precum şi consolidării şi promovării imaginii SIF Moldova. 

Comunicarea internă vizează angajaţii societăţii. În acest sens, SIF Moldova este perma-
nent interesată de asigurarea unei comunicări şi informări interne corespunzătoare cu angajaţii 
societăţii, care posedă competenţele şi specializările necesare atingerii obiectivelor şi strate-
giilor societăţii, prin realizarea eficientă a activităţilor zilnice.  

Canale şi instrumente de comunicare. Instrumentele de comunicare sunt diverse, directe 
sau indirecte: comunicate, rapoarte, informări, notificări, declaraţii şi discursuri, interviuri, 
conferinţe, întâlniri nonformale cu presa, interfeţe operaţionale, sponsorizări, iar canalele, 
adaptate destinatarilor informaţiilor: acţionari, autorităţi de supraveghere şi reglementare, alte 
entităţi ale pieţei etc. 

Instrumentele folosite de SIF Moldova pentru comunicare sunt reprezentate de: 
Rapoartele periodice – în formatul şi frecvenţa reglementate, se publică lunar, trimestrial, 

semestrial şi anual activul net cu anexele, rapoartele trimestriale, semestriale şi anuale. La 
producerea oricărui eveniment corporativ – rapoarte/comunicate, informări, prezentări etc. 
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Internet – website-ul SIF Moldova cuprinde informaţii, date şi documente prevăzute de 
legislaţia aplicabilă, precum şi alte categorii de informaţii destinate acţionarilor şi investi-
torilor. Site-ul SIF Moldova este un instrument foarte important de informare, fără limite de 
timp şi spaţiu, a acţionarilor, pentru înţelegerea modalităţilor şi exercitare a drepturilor acţio-
narilor (corespondenţă, dividend, vot), promovarea imaginii şi strategiei instituţiei. Pagina de 
internet facilitează interacţiunea cu acţionarii şi reprezintă cea mai accesibilă carte de vizită. 
Conţinutul paginii este permanent actualizat.  

Conferinţe şi prezentări – SIF Moldova organizează şi participă la conferinţe, prezentări, 
întruniri la intervale de timp semnificative (trimestre, semestru, an), unde poate prezenta 
performanţa societăţii şi răspunde la întrebările acţionarilor.  

Relaţia cu media – SIF Moldova transmite către mass-media comunicate de presă atât din 
categoria celor obligatorii/reglementate, cât şi cu privire la alte teme de interes. Comunicatele 
sunt publicate şi pe site-ul instituţiei în limbile română şi engleză. De asemenea, SIF Moldova 
poate transmite publicaţiilor de profil declaraţii de presă şi articole, precizări. 

Publicitate şi sponsorizări – SIF Moldova desfăşoară permanent activităţi privind respon-
sabilitatea socială a companiei, în fiecare an sprijinind, în mod direct sau prin intermediul 
fundaţiilor/asociaţiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea unde îşi desfă-
şoară activitatea sau susţine acţiuni ştiinţifice, culturale, sportive, medicale, educative, de 
mediu, evenimente de interes local sau naţional. SIF Moldova utilizează facilităţile fiscale ce 
pot avea că destinaţie acţiunile de sponsorizare.  

Comunicarea internă – e-mail, modul sistem informatic integrat – management docu-
mente, partiţii dedicate de lucru şi stocare – Angajaţii societăţii comunica între ei şi conlu-
crează la proiecte comune atât prin intermediul poştei electronice (e-mail), cât şi prin utilizarea 
de partiţii comune de lucru/stocare de pe serverul de fişiere. Documentele de corespondenţă 
interne (şi externă) sunt înregistrate şi arhivate în modulul de Management Documente al SIF. 

 
Concluzii 
Procesul de aliniere a structurilor organizatorice şi a fluxurilor decizionale la principiile 

de guvernanţă corporativă ce guvernează activitatea unei entităţi reglementate (cazul studiului 
nostru – SIF Moldova) este unul laborios şi cu multiple referinţe, atât norme legale, cât şi 
principii aplicate în companiile de profil din pieţele de capital mature.  

Atât în general, cât şi în cazul particular prezentat (cu putere de exemplu pentru sectorul 
în care activează – investiţii financiare) guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt 
împărţite drepturile şi responsabilităţile între diferitele categorii de participanţi la activitatea 
unei companiei, cum sunt acţionarii, consiliul de administraţie, managerii, angajaţii, instituţiile 
implicate, analiştii, mass-media etc.  

Întrucât studiul nostru de caz se referă la un fond de investiţii ne-am focalizat analiza pe 
corelaţia dintre un management prudent al portofoliului de active şi al riscurilor asociate cu 
strategia de comunicare. Din perspectiva managementului au fost prezentate structurile de 
conducere şi responsabilităţile acestora, iar din perspectiva relaţiei cu persoanele interesate 
(ex: acţionarii/investitorii) a fost prezentată strategia de comunicare elaborată şi implementată 
pe toate componentele acesteia (obiective, principii, grupurile-ţintă, mesajele, canalele şi 
instrumentele). 
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Rezumat: 
Crima organizată este un fenomen extins. Organizaţiile tradiţionale de tip mafiot existente în 

anumite regiuni din sudul Europei şi-au extins treptat raza de acţiune, prin fructificarea oportunităţilor 
oferite de globalizarea economică şi de noile tehnologii. Astfel, acestea au format alianţe cu alte 
grupuri criminale din alte ţări şi de pe alte continente şi şi-au împărţit pieţele şi sferele de influenţă, în 
contextul numeroaselor activităţi infracţionale şi oportunităţi de profit. Criminalitatea organizată a 
devenit un fenomen economic global, care beneficiază de avantaje competitive enorme şi prejudiciază, 
în mod fraudulos, economia legală. Printre modalităţile tipice de operare ale crimei organizate se 
numără corupţia, pe lângă violenţă şi intimidare. În strânsă legătură cu corupţia se află spălarea 
banilor, frauda fiscală şi evaziunea fiscală, care însoţesc activităţile tipice ale crimei organizate. 
Organizaţiile criminale tradiţionale şi-au extins treptat raza de acţiune la nivel internaţional, profitând 
de oportunităţile oferite de eliminarea graniţelor interne ale Uniunii Europene, de globalizarea 
economică şi de noile tehnologii, încheind alianţe cu grupuri criminale din alte ţări. Grupările 
criminale îşi diversifică din ce în ce mai mult activitatea. Grupurile de crimă organizată sunt, în 
general, ramificate la nivel internaţional, ceea ce constituie cea mai importantă ameninţare la adresa 
securităţii şi prosperităţii cetăţenilor europeni. Capacitatea de infiltrare a organizaţiilor criminale a 
evoluat, acestea fiind în prezent active în domenii precum lucrările publice, transporturile, lanţurile 
mari de comerţ cu amănuntul, gestionarea deşeurilor, comerţul cu specii ale faunei sălbatice şi resurse 
naturale, servicii de securitate şi multe altele, dintre care multe fac obiectul controlului şi mecanismelor 
decizionale politice. Sumele uriaşe de bani generate de reţelele mafiote şi de crimă organizată sunt 
direcţionate către bănci şi pieţe financiare din Uniunea Europeană, care devin astfel complice la 
spălarea de bani. Traficul de droguri rămâne cea mai mare piaţă infracţională. Internetul le oferă 
grupărilor infracţionale posibilitatea de a acţiona mai rapid, pe scară mai largă, determinând astfel 
modificarea tipurilor de activităţi. Uniunea Europeană se confruntă cu provocarea de a reacţiona pe 
măsură la fenomenele de criminalitate organizată. În acest scop, în anul 2012 a fost înfiinţată Comisia 
specială pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani, prin decizie a Parlamentului European. 
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Necesitatea unei abordări comune la nivel european 
La nivel european s-au depus eforturi pentru a asigura un cadru legislativ şi juridic armo-

nizat în privinţa combaterii crimei organizate, a corupţiei şi a spălării de bani. Mai ales în 
cazul criminalităţii transfrontaliere, diversitatea abordării fenomenelor infracţionale în statele 
membre şi diferenţele dintre legislaţiile penale materiale şi procedurale poate crea lacune şi 
deficienţe în sistemele penale, civile şi fiscale din întreagă Uniune Europeană. 
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Paradisurile fiscale, ţările cu politici bancare laxe şi ţările instabile, în care autorităţile 
centrale nu dispun de forţă necesară, au devenit ţinte predilecte pentru spălarea banilor de 
către criminalitatea organizată. 

La nivel european s-au dezvoltat programe precum Hercule, Fiscalis, Customs şi Pericles, 
cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE şi de a combate activităţile infracţionale şi 
ilicite transnaţionale şi transfrontaliere. 

Potrivit Băncii Mondiale, corupţia reprezintă 5% din PIB-ul mondial (2,6 trilioane USD), 
iar peste 1 trilion USD sunt oferiţi drept mită în fiecare an. Corupţia însumează 10% din costul 
total al desfăşurării de activităţi economice la nivel mondial şi 25% din costurile contractelor 
de achiziţii publice din ţările în curs de dezvoltare. 

La nivelul sectoarelor publice din UE există cel puţin 20 de milioane de cazuri de corupţie 
de mici dimensiuni şi este evident faptul că acest fenomen are un efect în lanţ asupra acelor 
sectoare ale administraţiei publice din statele membre care sunt responsabile de gestionarea 
fondurilor UE şi a altor interese financiare. Într-o perioadă de austeritate, se estimează că 
fraudele fiscale costă statele membre 1.000 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă un 
cost anual de aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare cetăţean al UE. Evaziunea fiscală nu se 
limitează la economia subterană, ci este prezentă şi în economia reală, la nivelul unor corpo-
raţii renumite.  

Criminalitatea informatică produce pagube economice şi sociale din ce în ce mai însem-
nate, afectând milioane de consumatori şi provocând pagube anuale evaluate la 290 de 
miliarde de euro. 

Abordarea europeană de combatere a crimei organizate, a corupţiei şi a spălării de bani se 
bazează pe cele mai complete evaluări ale ameninţărilor şi pe consolidarea cooperării poliţie-
neşti şi judiciare inclusiv cu ţările terţe, pe o definiţie comună a faptelor penale precum infrac-
ţiunea de asociere de tip mafiot sau de autospălare de bani, incriminarea tuturor formelor de 
corupţie, armonizarea legislaţiilor statelor membre privind anumite mecanisme de importanţă 
procedurală, cum ar fi statutul prescrierilor, prevederea unor forme eficiente de confiscare şi 
recuperare a beneficiilor obţinute de grupările criminale şi din corupţie, responsabilizarea 
crescută a administraţiei publice, a politicienilor, a avocaţilor, a notarilor, a agenţilor imo-
biliari, a companiilor de asigurări şi a altora, formarea magistraţilor şi a forţelor de poliţie şi 
schimbul de bune practici pentru stabilirea unor instrumente preventive corespunzătoare. 

 
Direcţii de acţiune ale UE împotriva crimei organizate la nivel internaţional, 

european şi naţional 
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie1 care stabileşte un plan de acţiune al UE, 

pentru perioada 2014 - 2019, împotriva crimei organizate la nivel internaţional, european şi 
naţional. 

Un cadru legislativ omogen şi coerent. În viziunea Parlamentului European, este nece-
sară combaterea prezenţei organizaţiilor criminale şi de tip mafiot la nivelul UE, prin inter-
mediul unui plan de acţiune detaliat şi oportun, care să conţină măsuri legislative şi nele-
gislative destinate să distrugă aceste organizaţii, să identifice şi să recupereze orice tip de 
avuţie asociată acestora în mod direct sau indirect. 

Un cadru normativ eficace trebuie să ia în considerare interacţiunea dintre dispoziţiile 
privind combaterea crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor şi dreptul fundamental la 

                                                 
1 Disponibilă la adresa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-

2013-0175+0+DOC+XML+V0//RO. 
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protecţia datelor cu caracter personal, astfel ca acestea să fie combătute fără a aduce atingere 
standardelor stabilite în materie de protecţie a datelor şi de drepturi fundamentale. 

Statele membre trebuie să transpună cu promptitudine şi corect în legislaţiile naţionale 
toate instrumentele normative europene şi internaţionale în vigoare în materie de crimă orga-
nizată, corupţie şi spălare de bani. 

Sunt necesare eforturi uriaşe preventive pentru a combate crima organizată şi pentru a 
eradica fenomenele de corupţie şi spălare de bani.  

Ar fi necesar a se elabora o cartă a Uniunii Europene pentru protecţie şi asistenţă acordate 
victimelor traficului de persoane, în scopul de a colecta toţi indicatorii existenţi, măsurile, 
programele şi resursele într-un mod mai coerent, eficient şi util pentru toate părţile interesate 
implicate, cu obiectivul de a consolida protecţia victimelor. 

Un cadru normativ eficace trebuie să asigure o contracarare a spălării banilor fără dimi-
nuarea standardelor de protective (protecţie) a datelor. Statele membre trebuie să elaboreze, în 
cooperare cu Comisia şi Parlamentul European şi cu sprijinul Europol, Eurojust şi al Agenţiei 
pentru drepturi fundamentale, indicatori uniformi şi coerenţi pentru evaluarea amplorii, 
costurilor şi prejudiciilor sociale aferente fenomenelor criminalităţii organizate, corupţiei şi 
spălării de bani înregistrate în Uniunea Europeană. 

Este recomandabilă constituirea unei reţele europene a diferitelor instituţii universitare 
care se ocupă de problema criminalităţii organizate, a corupţiei şi a spălării banilor pentru 
promovarea cercetării universitare în aceste domenii. 

Parlamentul European recomandă alocarea mai multor resurse pentru combaterea utili-
zării reţelelor sociale şi a criminalităţii informatice în traficul de persoane. De asemenea, este 
necesară înăsprirea sancţiunilor împotriva instituţiilor bancare şi financiare care se fac 
răspunzătoare de infracţiuni de complicitate la tăinuire şi/sau la spălare de bani proveniţi din 
activităţile crimei organizate. 

Combaterea şi prevenirea activităţilor crimei organizate şi a corupţiei prin confiscarea 
veniturilor şi a patrimoniului obţinut din acestea. Parlamentul European recomandă statelor 
membre implementarea unor modele de drept civil în privinţa confiscării averii în acele situaţii 
în care se poate stabili că averile sunt obţinute prin activităţi infracţionale sau sunt folosite 
pentru asemenea activităţi, iar averile confiscate ale infractorilor să fie utilizate pentru scopuri 
sociale. 

Statele membre trebuie să introducă modele de confiscare în situaţiile în care, pe baza 
probelor disponibile şi a unei decizii emise de autoritatea judiciară, se poate stabili că bunurile 
în chestiune provin din activităţi infracţionale sau sunt utilizate pentru desfăşurarea unor astfel 
de activităţi, şi nu pe baza de sentinţă, de condamnare. 

Statele membre trebuie să dezvolte cooperarea administrativă, poliţienească şi judiciară 
pentru reţinerea pe întreg teritoriul Uniunii Europene a activelor de origine infracţională, în 
vederea sechestrului şi confiscării. 

Parlamentul recomandă statelor membre să introducă norme pentru urmărirea penală fie a 
comportamentului celui care atribuie în mod fictiv terţilor titulatura sau disponibilitatea unor 
bunuri, bani sau alte utilităţi cu scopul de a le scuti de sechestru sau confiscare, fie a comporta-
mentului terţilor care acceptă în mod fictiv titulatura şi disponibilitatea acestor bunuri. 

Procedurile în domeniul achiziţiilor publice trebuie să se bazeze pe principiul legalităţii şi, 
în acest domeniu, trebuie să fie aplicat criteriul de atribuire pe baza celei mai avantajoase 
oferte economice pentru a garanta deplina transparenţă a procedurii de selecţie, astfel încât să 
se prevină frauda, corupţia şi alte nereguli grave. Pentru a combate crima organizată, corupţia 
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şi spălarea banilor, cooperarea dintre sectorul privat şi organele de ordine ar trebui inten-
sificată, astfel încât actorii privaţi să fie încurajaţi să refuze şi să se abţină de la orice practici 
ilicite sau neloiale legate de crima organizată, corupţie şi spălarea banilor sau de alte infrac-
ţiuni, în sectorul transportului, logisticii, industriei chimice, furnizării de servicii de internet, 
serviciilor bancare şi financiare, atât în statele membre, cât şi din afara UE, sau de favorizarea 
acestora, şi să le raporteze autorităţilor judiciare sau organelor de poliţie, inclusiv, dacă este 
cazul, Eurojust şi Europol. 

Este o necesitate stringentă continuarea dezvoltării cadrului legislativ şi a instrumentelor 
operaţionale la nivel european pentru combaterea criminalităţii informatice, iar statele membre 
sunt invitate să adopte fără întârziere strategii naţionale privind securitatea cibernetică, având 
în vedere faptul că spaţiul cibernetic şi instrumentele sale ilegale sunt utilizate pe scară tot mai 
largă de criminalitatea organizată.  

Statele membre trebuie să pună în aplicare legislaţia existentă a UE, pentru a oferi posi-
bilitatea unei lupte comune împotriva criminalităţii în Uniunea Europeană şi să elaboreze 
orientări cu privire la aplicarea legii în ceea ce priveşte corupţia şi spălarea de bani. 

Statele membre, în parteneriat cu Uniunea Europeană şi actorii internaţionali, trebuie să 
dispună de un plan strategic solid pe termen lung în ceea ce priveşte aspectele locale şi globale 
legate de criminalitatea organizată, pentru a identifica ameninţările emergente, vulnerabili-
tăţile şi factorii de risc pe piaţă. Globalizarea criminalităţii organizate impune o cooperare mai 
strânsă între statele membre, precum şi la nivel european şi internaţional. 

Statele membre trebuie să prevadă pedepse şi sancţiuni disuasive şi eficace, atât sentinţe 
penale, cât şi amenzi, inclusiv amenzi mari, pentru toate infracţiunile grave care prejudiciază 
sănătatea şi siguranţa cetăţenilor. 

Consolidarea cooperării judiciare şi poliţieneşti la nivel european şi internaţional. Este 
importantă consolidarea cooperării şi creşterii transparenţei prin dezvoltarea unui schimb de 
informaţii performant între serviciile judiciare şi organele de asigurare a ordinii publice din 
statele membre, Europol, Eurojust, OLAF şi ENISA, precum şi cu autorităţile omologe din 
ţările terţe, pentru a îmbunătăţi sistemele de colectare a probelor şi pentru a asigura prelucrarea 
şi schimbul eficient al datelor şi informaţiilor utile în anchetarea infracţiunilor, inclusiv a celor 
împotriva intereselor financiare ale UE.  

Statele membre trebuie să aplice instrumentele adoptate cu privire la cooperarea judiciară 
în materie penală care sunt importante pentru a asigura combaterea eficientă a criminalităţii 
organizate transfrontaliere. 

Reţeaua actuală de puncte de contact naţionale de combatere a corupţiei ar trebui să fie 
consolidată şi să beneficieze de asistenţă din partea Europol, Eurojust şi CEPOL. O importanţă 
crucială o are valorificarea deplină a tuturor sinergiilor existente între reţeaua judiciară euro-
peană şi Eurojust, pentru a obţine o cooperare judiciară intraeuropeană de cel mai înalt nivel. 

Statele membre trebuie să elaboreze orientări cu privire la aplicarea legii în ceea ce 
priveşte corupţia şi spălarea de bani care să vizeze cele mai bune practici, indicarea nivelului 
critic de resurse umane şi de alte resurse necesare pentru urmărirea penală eficientă, precum şi 
în măsuri care să faciliteze cooperarea internaţională. 

Trebuie consolidat rolul judecătorilor, procurorilor şi al ofiţerilor de legătură în statele 
membre.  

La nivel naţional trebuie instituite structuri dedicate investigării şi combaterii organiza-
ţiilor criminale şi mafiote, cu posibilitatea dezvoltării, cu susţinerea Europol, a unei „reţele 
operaţionale antimafia” informale şi rapide, cu scopul de a schimba informaţii privind conota-
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ţiile structurale ale mafiilor existente, intenţiile criminale şi previziunile financiare, localizarea 
patrimoniilor şi tentativele de infiltrare a achiziţiilor publice. 

O administraţie publică eficientă şi incoruptibilă. Nu poate exista o uniune economică şi 
fiscală eficientă fără o Uniune a luptei anticorupţie. 

Jurnaliştii de investigaţie, ca şi ONG-urile şi cadrele universitare, joacă un rol esenţial în 
identificarea cazurilor de corupţie, a fraudei şi a crimei organizate şi, ca urmare, pot fi expuşi 
unor ameninţări de securitate. 

Deţinătorii unor funcţii importante sau posesorii unor averi considerabile care deţin 
privilegii şi beneficiază de imunitate ar trebui controlaţi în mod corespunzător, printre altele de 
autorităţile fiscale, înăsprind aceste controale pentru a asigura servicii echitabile şi eficiente în 
beneficiul comunităţii şi a contracara frauda fiscală. Deţinătorii de funcţii publice trebuie să 
depună declaraţii de avere, venituri, datorii şi interese. 

Este necesară consolidarea mecanismelor de asigurare a transparenţei şi eliminarea proce-
durilor birocratice greoaie din departamentele guvernului şi ale altor organisme publice, prin 
garantarea dreptului cetăţenilor de acces la documente, începând cu sectorul foarte sensibil al 
achiziţiilor publice. 

Statele membre trebuie să consolideze rolul funcţionarilor în prevenirea, informarea şi 
lupta împotriva riscurilor de fraudă şi de corupţie. 

Elaborarea unui cod de conduită este necesar, în care să se specifice norme clare şi pro-
porţionale, precum şi mecanisme de constrângere şi monitorizare pentru a preveni fenomenul 
„uşilor rotative” sau „pantouflage” potrivit căruia funcţionarilor publici care ocupă un anumit 
nivel de răspundere managerială sau financiară li s-ar interzice să se transfere în sectorul privat 
o anumită perioada de timp de la ieşirea din funcţia publică, dacă există riscul unui conflict de 
interese cu funcţia publică precedentă. 

Un registru al grupurilor de lobby constituie un instrument util pentru asigurarea transpa-
renţei. Statele membre trebuie să adopte acest instrument în cazul în care acesta nu există deja. 
Guvernele şi administraţiile publice ar trebui să impună drept condiţie prealabilă întâlnirii cu o 
organizaţie de afaceri, de interese sau de lobby, înregistrarea acestora într-un registru al 
grupurilor de lobby. 

Statele membre ar trebui să stabilească relaţii profesionale transparente cu comunitatea 
sportivă şi să prezinte o anchetă independentă completă privind corupţia în domeniul sportului 
care să fie comandată de organismele guvernamentale naţionale. 

Transparenţa completă a tuturor actelor administrative la toate nivelurile sectorului public 
este un element fundamental pentru combaterea activităţilor criminale şi pentru protejarea 
cetăţenilor de toate formele unei gestionări neadecvate a afacerilor publice.  

Statele membre trebuie să dezvolte un sistem complet pentru protejarea persoanelor care 
raportează cazuri de corupţie şi să extindă posibilitatea de raportare anonimă a cazurilor de 
corupţie. În acest sens pot fi create canale confidenţiale pentru raportarea cazurilor de corupţie. 

Este necesară punerea în aplicare a auditurilor periodice privind aderarea la normele/co-
durile de conduită în materie de integritate şi alocarea de resurse suficiente pentru formarea 
profesională a funcţionarilor publici în materie de integritate. 

O politică mai responsabilă. Partidele politice au responsabilitate în propunerea candi-
daţilor sau alcătuirea listelor electorale la toate nivelurile, iar sarcina lor este de a supraveghea 
calitatea candidaţilor, inclusiv prin intermediul unui cod strict de etică pe care aceştia trebuie 
să-l respecte. 

Trebuie aplicat principiul neeligibilităţii în Parlamentul European sau în alte instituţii şi 
agenţii UE a persoanelor care au fost condamnate definitiv pentru infracţiuni de crimă orga-
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nizată, spălare de bani, corupţie şi alte infracţiuni grave economice sau financiare împotriva 
interesului public. Acest principiu trebuie aplicat, cu respectarea principiului proporţionalităţii, 
în parlamentele naţionale şi în privinţa altor funcţii elective. 

Statele membre ar trebui să introducă şi să aplice efectiv, ca un element al sistemului de 
sancţiuni, reguli de ineligibilitate pentru cei condamnaţi pentru corupţie. În acelaşi timp, ar 
trebui introduse criterii de demitere din funcţiile politice (guvernamentale sau similare), 
precum şi din funcţiile de conducere şi administrative, ca urmare a unei condamnări definitive 
pentru infracţiuni de crimă organizată, corupţie sau spălare de bani. 

Imunitatea de care se bucură anumite categorii de funcţionari publici şi reprezentanţi aleşi 
constituie un obstacol major în calea combaterii corupţiei. Ca urmare, statele membre ar trebui 
să reducă în mod semnificativ numărul categoriilor de persoane care beneficiază de imunitate. 

Trebuie elaborate coduri etice pentru partidele politice şi pentru creşterea transparenţei 
bugetelor acestora. Fondurile publice pentru partide trebuie să fie mai bine controlate şi să se 
evite abuzul şi risipa, monitorizând şi controlând mai bine şi finanţările private, pentru a 
asigura răspunderea partidelor politice şi a donatorilor acestora. 

Statele membre trebuie să scoată în afara legii şi să sancţioneze cumpărarea voturilor, în 
special prevăzând că avantajul obţinut în schimbul votului nu constă doar în bani, ci şi în alte 
beneficii, inclusiv în cele nemateriale, precum şi în beneficii acordate unor părţi terţe, care nu 
sunt direct implicate în acordul ilicit. 

Publicarea veniturilor şi a intereselor financiare ale deputaţilor europeni reprezintă o bună 
practică ce ar trebui extinsă şi la deputaţii şi aleşii de la nivel naţional. 

O justiţie penală mai credibilă. Statele membre trebuie să creeze sisteme de justiţie 
penală eficace, eficiente, responsabile şi echilibrate care să poată garanta menţinerea dreptu-
rilor de recurs în conformitate cu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. De asemenea, 
trebuie creat un mecanism de monitorizare uniform la nivel european cu privire la eficienţa 
sistemelor de justiţie penală în combaterea corupţiei, care să realizeze evaluări periodice pe 
baza unor criterii şi standarde comune clare, transparente şi obiective şi să publice 
recomandări. 

Lupta împotriva crimei organizate ar trebui să îmbine mecanisme de confiscare a acti-
velor de origine criminală eficiente şi disuasive cu acţiuni care să vizeze aducerea în faţă justi-
ţiei a celor care se sustrag voit cercetărilor pentru a-i împiedica pe şefii grupurilor criminale 
aflaţi în închisoare, fără a aduce atingere principiilor de bază aferente drepturilor deţinuţilor, să 
continue să-şi conducă organizaţia dând ordine membrilor acesteia în pofida detenţiei. 

Statele membre ar trebui să prevadă pedepse şi sancţiuni disuasive şi eficace, atât sentinţe 
penale, cât şi amenzi, inclusiv amenzi mari, pentru toate infracţiunile grave care prejudiciază 
sănătatea şi siguranţa cetăţenilor, şi armonizarea pedepselor. 

Statele membre trebuie să introducă şi să aplice sancţiuni care vor avea un efect disuasiv 
şi care, în cazul spălării de bani, sunt proporţionale cu sumele implicate. 

Este necesar un instrument legislativ care să faciliteze desemnarea organizaţiilor crimi-
nale transnaţionale care reprezintă o ameninţare semnificativă la adresa securităţii Uniunii 
Europene, cu scopul de a promova adoptarea unor măsuri administrative împotriva lor şi a 
asociaţilor, a promotorilor şi a suporterilor lor, care vizează blocarea proprietăţilor, activelor şi 
a intereselor lor în Uniune. 

Un mediu de afaceri mai sănătos. Întreprinderile trebuie să practice autoreglementarea şi 
transparenţa prin intermediul unor coduri de conduită şi introducerea unor proceduri de 
control, inclusiv prin intermediul auditurilor interne şi externe, pentru a evita în special 
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fenomenele de corupţie, de coluziune şi de conflicte de interese între sectorul public şi cel 
privat şi a preveni concurenţa neloială. 

Se are în vedere stabilirea unei liste publice a Uniunii Europene a societăţilor care au fost 
condamnate pentru practici de corupţie sau ale căror cadre de conducere au fost inculpate 
pentru acte de corupţie în statele membre sau în ţări terţe. Această listă ar trebui să excludă 
societatea de la participarea la orice contract public de pe teritoriul Uniunii Europene, în cazul 
în care operatorul economic respectiv a făcut obiectul unei condamnări definitive. Punerea pe 
„lista neagră” este un mijloc foarte eficient de a convinge societăţile să nu se implice în acti-
vităţi corupte şi oferă acestora un bun stimulent pentru a-şi îmbunătăţi şi consolida procedurile 
interne legate de integritate. 

Este recomandată transparenţa în ceea ce priveşte domeniile de activitate, obiectivele şi 
informaţiile financiare, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE. 

Statele membre trebuie să dezvolte rolul camerelor de comerţ şi al auditorilor în 
prevenirea şi combaterea riscurilor celor mai frecvente de crimă organizată, corupţie şi spălare 
de bani în domeniul întreprinderilor şi în informarea cu privire la acestea. Este necesară 
armonizarea fiscalităţii întreprinderilor ca instrument de combatere a fenomenelor de fraudă, 
evaziune fiscală şi a spălarii de bani şi aplicarea unei discipline fiscale omogene în toate 
statele membre. Statele membre trebuie să utilizeze un sistem mai corect de impozitare cu 
scopul de a distribui bogăţia în mod mai eficient, deoarece nivelurile ridicate ale inegalităţii şi 
sărăciei sunt exploatate de grupurile criminale şi încurajează crima organizată. 

Statele membre trebuie să introducă o cerinţă de raportare pentru fiecare ţară în parte în 
ceea ce priveşte profitul şi taxele pentru toate companiile multinaţionale, cu scopul de a evita 
planificarea fiscală agresivă. 

Un sistem al băncilor şi al profesiilor bancare mai transparent. Este necesară intensi-
ficarea cooperării şi mai multă transparenţă în relaţia cu sistemul bancar şi cu profesiile 
bancare, inclusiv financiare, în toate statele membre, precum şi cu ţările terţe. 

Societăţile de audit şi consultanţii juridici trebuie să alerteze autorităţile fiscale naţionale 
la orice semn de planificare fiscală agresivă a societăţii auditate sau consiliate. 

Autorităţile de supraveghere trebuie să asigure adoptarea de măsuri de „due diligence” în 
relaţia cu clienţii şi stabilire a unor profiluri de risc corespunzătoare de către bănci, companii 
de asigurări şi instituţii de credit pentru a garanta că corporaţiile şi persoanele juridice din 
statele membre obţin şi deţin informaţii adecvate, exacte şi actualizate despre adevăraţii lor 
beneficiari, inclusiv cei din paradisuri fiscale offshore şi că registrele de clienţi sunt actualizate 
periodic şi calitatea lor este monitorizată. 

Trebuie elaborate criterii solide cu privire la substanţa activităţilor de afaceri cu scopul de 
a pune capăt creării de companii fictive sau societăţi-fantomă care contribuie la practicile 
legale şi ilegale de evaziune şi fraudă fiscală. 

Trebuie stabilit un set comun de principii şi orientări administrative pentru utilizarea 
adecvată a preţurilor de transfer. 

Trebuie realizată o evaluare precisă a riscurilor asociate noilor produse bancare şi finan-
ciare în cazul în care ele permit anonimatul sau operarea la distanţă. De asemenea, trebuie 
armonizate regulamentele cu privire la instrumentele de bani electronici (inclusiv carduri plă-
tite în avans, monede virtuale etc.) şi mobili în ceea ce priveşte eventuala lor utilizare în 
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Având în vedere că paradisurile fiscale şi păstrarea cu stricteţe a secretului bancar poate 
ascunde profituri ilegale care provin din corupţie, spălarea banilor şi crimă organizată, este 
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recomandabilă eliminarea lor. Statele membre trebuie să soluţioneze urgent şi definitiv această 
problemă, atât în plan intern, cât şi extern, prin invocarea ei cu statele şi teritoriile terţe, în 
special cu cele din Europa sau cu care statele membre efectuează tranzacţii financiare foarte 
numeroase sau suspecte şi să ia măsuri adecvate pentru a garanta combaterea efectivă şi 
eficace a infracţionalităţii, corupţiei şi spălării banilor. 

Pentru ca criminalitatea să nu aducă beneficii. Toate părţile interesate, publice şi 
private, trebuie să se angajeze într-o lupta hotărâtă împotriva spălării de bani. 

Statele membre trebuie să fie coerente între ele în ceea ce priveşte condamnările şi pedep-
sele aplicate, precum şi sistemele penitenciare şi formarea personalului din penitenciare. 

Este necesară o armonizare a rolului şi competenţelor unităţilor de informaţii financiare 
din statele membre, sporirea competenţelor acestora şi consolidarea mecanismelor de coope-
rare între acestea. 

Parlamentul recomandă consolidarea rolului de supraveghere la nivel european, în legă-
tură cu spălarea de bani, al Autorităţii Bancare Europene, Autorităţii Europene pentru Instru-
mente Financiare şi Pieţe, Autorităţii Europene pentru Sectorul Asigurărilor şi Pensiilor 
Ocupaţionale şi Mecanismului de Supraveghere Unic, având în vedere şi perspectiva unei 
adevărate uniuni bancare europene, care să combată în mod eficace fenomenele corupţiei şi 
spălării de bani, pe baza unor norme armonizate privind conflictele de interese şi sistemele de 
monitorizare. Este necesar, de asemenea, a se consolida capacităţile de supraveghere şi exper-
tiză la nivel naţional, consolidând şi cooperarea între autorităţile naţionale. 

Parteneriatele publice şi private sunt esenţiale pentru asigurarea unui răspuns interactiv şi 
eficient care să reducă la minimum vulnerabilităţile de pe pieţele legitime, iar jucătorii-cheie 
din domeniul serviciilor online şi din sectorul financiar ar trebui identificaţi şi prioritizati în 
scopul coordonării şi schimbului de informaţii pentru a combate vulnerabilităţile legate de 
tehnologiile emergente. 

Este necesară adoptarea unor standarde minime de bună guvernanţă în materie fiscală, în 
special prin iniţiative comune ale statelor membre, în funcţie de relaţiile lor cu ţările terţe 
considerate paradisuri fiscale, pentru a facilita, printre altele, accesul la informaţiile referitoare 
la proprietarii eventualelor societăţi intermediare care şi-ar avea sediul în astfel de ţări. 

Principiul general al impozitării ar trebui să fie ca impozitarea să se facă în locul în care 
activităţile economice au generat venituri, în conformitate cu principiul „sursei bogăţiei”. 

Intensificarea luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale este un element esenţial pentru 
promovarea creşterii economice durabile în UE. Un nivel redus al fraudei şi al evaziunii ar 
consolida potenţialul de creştere economică prin asigurarea unor finanţe publice mai sănătoase 
şi a unor condiţii de concurenţă echitabile şi oneste pentru întreprinderi. 

Statele membre şi Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord rapid cu privire la 
directivele UE referitoare la transparenţă şi situaţiile financiare anuale. Domeniul de aplicare 
al directivelor ar trebui să fie extins pentru a acoperi toate întreprinderile mari, indiferent de 
sectorul de activitate. 

Este necesar a se elabora criterii solide cu privire la obiectul de activitate real al societă-
ţilor comerciale, cu scopul de a pune capăt creării de companii fictive sau societăţi-fantomă 
care contribuie la practicile legale şi ilegale de evaziune şi fraudă fiscală. 

Noile tehnologii în serviciul combaterii crimei organizate. Creşterea globală a utilizării 
internetului a oferit noi oportunităţi de infracţiuni pe internet, precum furtul proprietăţii 
intelectuale, vânzarea şi cumpărarea de produse contrafăcute şi furtul identităţii, care pun în 
pericol economia, precum şi siguranţa şi sănătatea cetăţenilor europeni. 
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Campanile publice, precum şi acţiunile de educare şi sensibilizare sunt esenţiale pentru a 
aborda problema din ce în ce mai mare a criminalităţii informatice. O opinie publică neinfor-
mată şi lipsită de competenţele necesare uşurează sarcina organizaţiilor de crimă organizată de 
a exploata internetul şi oportunităţile acestuia. 

Este necesară dezvoltarea suplimentară a Centrului european pentru combaterea crimi-
nalităţii informatice din cadrul Europol, pentru a combate criminalitatea organizată, pe baze 
transfrontaliere şi în cooperare cu ţările terţe. 

Este necesar a se încuraja utilizarea mijloacelor electronice de plată, pentru a asigura 
trasabilitatea operaţiunilor, inclusiv a celor financiare, şi conectarea acestora la un cont bancar 
deţinut de o persoană fizică sau de o societate comercială, în condiţiile respectării cerinţelor de 
confidenţialitate. 

Se încurajează promovarea cercetării privind utilizarea noilor tehnologii în diferitele 
sisteme de control utilizate de către statele membre şi simplificarea utilizării acestora. Aceasta 
ar putea include, de exemplu, observarea şi înregistrarea online a impozitelor şi taxelor la 
vedere, şi alte tipuri de controale efectuate de unităţile centralizate anticorupţie. 

Este necesară crearea unui sistem uniform de raportare şi a unei baze de date europene 
accesibile a tuturor cazurilor de fraudă şi corupţie urmărite penal. 

 
În loc de concluzii 
Ideea ascunderii bunurilor rezultate din săvârşirea de fapte antisociale sau a veniturilor 

realizate ca urmare a comiterii unor astfel de fapte este veche, existând încă din antichitate. În 
China, cu aproximativ 2000 de ani î.H., comercianţii cu avere îşi ascundeau bogăţiile faţă de 
conducători pentru a nu risca pierderea acestora în baza unor măsuri sau dispoziţii ale 
autorităţilor. 

Expresia „spălarea banilor” a fost folosită abia în secolul al XX-lea, iar apariţia acesteia 
este legată de celebrul gangster Al Capone. În anii 1920-1933 (perioadă de prohibiţie în SUA, 
în timpul căreia vânzarea, producerea, consumarea şi transportarea de alcool şi de băuturi 
alcoolice erau interzise), gangsteri precum celebrul Al Capone sau Bugs Moran au deschis 
curăţătorii de rufe, sub paravanul cărora „amestecau” în contabilitate banii negri, obţinuţi din 
săvârşirea de infracţiuni, cu cei realizaţi din spălarea sau curăţarea hainelor, reuşind astfel să 
introducă în circuitul legal sume foarte mari de bani murdari. În 1931, în mod paradoxal, Al 
Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi prostituţie.  

În aceeaşi perioadă, un alt gangster, Meyer Lansky, transferă în Elveţia banii murdari 
obţinuţi din săvârşirea de infracţiuni în SUA, folosind un sistem complex de companii-fan-
tomă, holdinguri şi conturi pe numele unor companii offshore.  

Una dintre primele utilizări, într-un document public, a sintagmei „spălarea banilor” 
(money laundering) datează din anul 1973 şi este atribuită ziarului The Guardian, care a 
folosit-o în timpul scandalului „Watergate”. În acest scandal a fost implicat fostul preşedinte 
american Richard Nixon. Acesta a demisionat ulterior ca urmare a unor acuzaţii (printre care 
şi cea de spălare de bani). Potrivit The Guardian, Comitetul pentru Realegerea Preşedintelui 
Richard Nixon a dispus virarea anumitor fonduri în bănci din Mexic, iar ulterior aceste fonduri 
au fost transferate unei companii din Miami. 
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Rezumat: 
Societatea, ca spaţiu de convieţuire şi dezvoltare, reprezintă mediul în care indivizi cu 

personalităţi şi nevoi distincte intră în contact reciproc, direct sau indirect. Diversitatea şi diferenţele 
culturale duc la manifestarea de comportamente eterogene, nivelate de existenţa unor norme scrise sau 
morale ce definesc binele şi răul. Pe scara valorilor umane, nevoia de recunoaştere socială şi de 
apartenenţă reprezintă necesităţi importante, care pot genera acţiuni pozitive sau negative raportate la 
colectivitate. Studiul şi analiza factorilor favorizanţi ai devianţei şi criminalităţii constituie un domeniu 
important de studiu al sociologilor, psihologilor şi organelor abilitate ale statului. A cunoaşte factorii 
care pot favoriza sau declanşa comportamentul în afara normelor reprezintă un pas înainte în 
prevenirea manifestării de astfel de conduite. Lucrarea de faţă studiază factorii care declanşează 
comportamente deviante în rândul minorilor, particularizat pe o comunitate rurală, studiind modelele 
care influenţează comportamentul tinerilor în familie, comunitatea de studiu şi modelele din exteriorul 
comunităţii rurale. 

 
Cuvinte-cheie: devianţă; tineri; criminalitate juvenilă; comunitate rurală; factori favorizanţi; 

modele familiale; modele de comportament. 
 
Introducere 
Familia [1] este o unitate de bază în care copiii se dezvoltă şi îşi modelează propria 

personalitate, influentaţi în mod direct de primele modele cu care iau contact - membrii de 
familie. 

Infracţiunile sunt generate de o serie de factori interni şi externi, factori interni ce ţin de 
temperament, caracter, pasiuni, stare psihică etc. şi factori externi ce ţin de condiţiile de viaţă 
(gradul de civilizaţie, deficienţe de integrare socioprofesională etc.). 

 
1. Factori favorizanţi ai devianţei şi criminalităţii la nivel familial  
Migraţia populaţiei din zona rurală în cea urbană este unul dintre factorii care determină 

modificări semnificative în modul de trai şi habitat, cu implicaţii mari în stabilitatea mediului 
familial1. 

                                                 
1 În 2014, 3,8 milioane de persoane în total au imigrat în unul dintre statele membre ale UE-28 şi, conform 

rapoartelor, cel puţin 2,8 milioane de emigranţi au părăsit un stat membru al UE. Aceste cifre totale nu reprezintă 
fluxurile migratorii către/din UE în ansamblu, întrucât acestea includ, de asemenea, fluxurile dintre diferitele state 
membre ale UE. Dintre cele 3,8 milioane de imigranţi înregistraţi în cursul anului 2014, se estimează că aproximativ 
1,6 milioane erau cetăţeni ai unor ţări terţe, 1,3 milioane erau cetăţeni ai unui alt stat membru al UE decât cel de 
destinaţie, aproximativ 870 de mii erau cetăţeni ai statului membru al UE de destinaţie (de exemplu, resortisanţi 
care „se întorc acasă” sau resortisanţi născuţi în străinătate) şi aproximativ 12,4 mii erau apatrizi. Germania a 
raportat cel mai mare număr total de imigranţi (884,9 mii) în 2014, fiind urmată de Regatul Unit (632,0 mii), Franţa 
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Dispariţia unităţii conştiinţei familiei [2]. În fazele istorice primordiale, familia era 
formată din membri aparţinând aceleiaşi comunităţi, cu origini culturale comune. Dinamica 
istoriei şi modificările sociale au dus la formarea de familii din membri a căror origine cultu-
rală diferă, fapt ce poate genera, în mediul intern al unităţii de bază - familia, stări de tensiune 
şi un sentiment de distanţare de valori comune2. 

Modernizarea familiei. Familia în prezent este formată dintr-un număr restrâns de 
membri, 2-4 membri. Modelul familial modern aduce cu sine o puternică flexibilitate a 
                                                                                                                                          
(339,9 mii), Spania (305,5 mii) şi Italia (277,6 mii). Spania a raportat cel mai mare număr de emigranţi în 2014 
(400,4 mii), fiind urmată de Germania (324,2 mii), Regatul Unit (319,1 mii), Franţa (294,1 mii) şi Polonia (268,3 
mii). În 2014, 15 dintre statele membre ale UE au raportat o pondere mai mare a imigrării decât a emigrării, însă în 
Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi în cele trei state membre 
baltice, numărul emigranţilor a depăşit numărul imigranţilor. Sursa: Eurostat. 

2 Există mai mulţi factori care pot duce la evoluţia (sau dimpotrivă, involuţia) căsătoriilor mixte. Ei sunt de 
regulă economici, cu toate efectele - prosperitate într-o parte sau alta a continentului, existenţa unei comunităţi 
puternice ori slabe de conaţionali într-o anumită ţară, interesul de a obţine rezidenţă în Occident etc. Un aspect este, 
însă, cert: căsătoriile de acest fel au devenit tot mai libere şi mai acceptate pe măsura trecerii timpului. Cel puţin la 
nivelul legislaţiilor din ţările europene. Datele oficiale din Franţa arată că 34% din femei se află în căsătorii mixte. 
La această situaţie s-a ajuns deopotrivă în timpul celor două războaie mondiale (când bărbaţii francezi, plecaţi la 
război, au lăsat locul soldaţilor nord-africani dislocaţi în Franţa) şi ulterior, datorită migraţiei (în special spaniolii şi 
italienii s-au căsătorit în Hexagon). S-a observat că, din cele aproximativ 15 procente de căsătorii mixte, majoritatea 
sunt între femei franceze şi cetăţeni nord-africani, care sunt preferaţi altor europeni într-o proporţie semnificativă. Şi 
Germania este un „paradis” al căsătoriilor mixte. Femeile germane se căsătoresc frecvent cu cetăţeni turci, urmaţi de 
europeni şi americani. Pe de altă parte, bărbaţii germani preferă femeile din Polonia şi Rusia pentru a-şi întemeia 
familii mixte. În Spania, obiceiul „cuplurilor internaţionale” vine încă din Evul Mediu timpuriu - în secolul al 
VIII-lea, cununiile între musulmani şi femeile de origine germanică, iberică sau romană care locuiau în „Iberia” 
erau un lucru obişnuit. Astăzi, spaniolii aflaţi în căsătorii mixte au soţi şi soţii care provin preponderent din statele 
latino-americane, cu menţiunea că se înregistrează relativ puţine uniuni între iberici şi alţi vest-europeni. La rândul 
său, Belgia, un mozaic de naţionalităţi, prezintă o rată a căsătoriilor mixte peste media UE, observându-se şi aici o 
preferinţă a belgienilor care încheie astfel de căsătorii pentru partenerii din ţările Africii de Nord (Maroc, Algeria, 
Tunisia). Luxemburg se înscrie în aceleaşi coordonate ale diversităţii, cu singura deosebire că aici căsătoriile mixte 
sunt cu precădere între luxemburghezi şi alţi vest-europeni. Acest din urmă aspect este valabil şi pentru Danemarca 
- cetăţenii acestei ţări, atunci când se căsătoresc cu persoane de altă naţionalitate, aleg europeni (femeile bărbaţi 
occidentali, iar danezii partenere de cuplu est-europene). La fel stau lucrurile în Olanda şi Austria, state cu o rată a 
căsătoriilor mixte peste media UE, în care locuitorii se îndreaptă către parteneri din alte ţări europene, în special 
vecine (austriecii se căsătoresc cu femei din Balcanii de Vest, olandezii cu persoane din Germania sau Belgia 
ş.a.m.d.). În Europa sud-estică datele se schimbă semnificativ faţă de vest: conservatorismul din această parte a 
continentului se reflectă şi în rata scăzută a căsătoriilor mixte. În Bulgaria, de pildă, deşi procentul căsătoriilor mixte 
a crescut în ultimii ani, rămâne sub medie, acestea înregistrându-se în majoritatea cazurilor între cetăţeni bulgari şi 
alţi europeni (mai ales din vest). Cehii se căsătoresc cu conaţionalii lor în proporţie de peste 90%. Atunci când o fac 
cu cetăţeni străini, aceştia sunt de regulă tot europeni şi tot occidentali. În Ungaria, aceeaşi situaţie – marea 
majoritate a cetăţenilor acestei ţări se căsătoresc cu compatrioţi, dar, spre deosebire de cehi, atunci când maghiarii 
intră în căsătorii mixte, partenerii lor provin din state din vecinătatea geografică (Serbia, Croaţia, Slovacia). La 
rândul ei, România se află în aceleaşi tipare: circa 95% dintre căsătorii se înregistrează între români, iar atunci când 
acestea sunt mixte, soţii şi soţiile provin în marea majoritate din alte state europene. Există şi ţări care pot intra în 
categoria excepţiilor. Unele au o rată relativ mare a căsătoriilor mixte, chiar dacă prezenţa cetăţenilor străini pe 
teritoriul lor este redusă (Finlanda, Suedia, Slovacia), partenerii de cuplu fiind de regulă alţi europeni. La fel de 
conservatoare ca statele est-europene, deşi este o veche democraţie occidentală, se prezintă Marea Britanie, în care, 
potrivit datelor oficiale, peste 99% dintre britanicele de rasă albă sunt căsătorite cu conaţionali albi. În rarele cazuri 
în care au loc, uniunile mixte au loc între englezi şi asiatici. Şi Croaţia este de menţionat aici, prin faptul că, la 
nivelul anului 2006 de pildă, în cazul căsătoriilor croatelor cu cetăţeni străini, naţionalitatea acestora din urmă nu a 
fost înregistrată, reiese dintr-un document al Comisiei Europene. Potrivit statisticilor ultimilor ani ale Consiliului 
Europei, în UE există aproximativ 122 de milioane de căsătorii, dintre care 16 milioane sunt considerate cupluri 
mixte. Nefiind neapărat în număr mare, ele arată totuşi, pe de o parte, diversitatea Europei unite, iar pe de altă parte, 
o dată în plus, diferenţele mari de abordare a tradiţionalismului dintre estul şi vestul continentului. 
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structurii de autoritate [3] şi putere, spre deosebire de familia tradiţională în care această struc-
tură se baza în primul rând pe putere şi capacitatea individului de a produce o serie de rezultate. 

Reducerea funcţiilor familiei moderne. O parte din funcţiile de bază ale familiei tradiţio-
nale [4], precum funcţia productivă, funcţia educaţională şi cea reproductivă a familiei au fost 
diminuate. Totodată componentele funcţiei economice s-au redimensionat de-a lungul tim-
pului, prin trecerea de la familia existentă la cea nucleară, iar rolurile economice ale mem-
brilor familiei au o distribuţie extrafamiliară.  

Abandonul. În unitatea elementară a familiei, abandonul se manifestă printr-o diversitate 
de forme. Analizate de specialişti acestea apar sub forma abandonului fizic, emoţional, moral 
sau educaţional al copilului. Departe de a fi doar o noţiune definită de norma juridică, aban-
donul [5] este reprezentat de un cumul de factori sociali, psihologici şi emoţionali complecşi, 
cu o amprentă adâncă asupra dezvoltării minorilor3. 

Autoritatea educaţională. Avem în vedere falsa autoritate, cea impusă, autoritate ce 
foloseşte unelte traumatizante, precum forţa, brutalitatea fizică, comportamentală sau verbală, 
care duc la reacţii violente, conflicte şi stări de tensiune. Acest tip de autoritate este des folosit 
în detrimentul autorităţii adevărate, autoritate ce aduce cu ea numai sentimente de securitate şi 
relaţii familiale amiabile. Educaţia prin violenţă reprezintă o formă de manifestare a eşecului 
educaţional, atât în familie, cât şi în şcoli sau grădiniţe. 

Infidelitatea unuia dintre soţi. Reprezintă o situaţie care determină stări tensionate, cu 
manifestări graduale diferite, pornind de la gelozie, violenţă verbală şi scandaluri, ajungând, 
uneori, chiar şi la manifestări criminale. 

Consumul exagerat de alcool. Este un factor favorizant al devianţei şi criminalităţii, ce 
poate fi privit ca un declanşator al factorilor anterior menţionaţi, dar şi ca mod de manifestare 
a unor neajunsuri materiale, emoţionale, sociale etc. 

Lipsa locurilor de muncă. Este o situaţie care are urmări majore, precum instabilitatea 
economică şi sărăcia. Migrarea unor membri ai familiei în străinatate duce la zdruncinarea 
nucleului familial, ce lasă amprente adânci asupra copiilor minori ce sunt lipsiţi de un mediu 
familial sănătos. 

 
2. Cauze care favorizează apariţia delincvenţei juvenile 
Tulburările de comportament reprezintă una din cauzele de natură biopsihică ale delinc-

venţei juvenile. Delincvenţa juvenilă este determinată de imaturitatea afectivă [6], intelectul 

                                                 
3 În România, abandonul familial este un fenomen bine-cunoscut, repede trecut cu vederea şi care nu aduce 

mustrări de conştiinţă în rândul persoanelor care îşi părăsesc familia. Se pare că legile aplicate nu sunt suficient de 
aprige pentru a diminua rata abandonului în randul populaţiei. Cine sunt cele mai afectate persoane? Din nefericire, 
femeile cu copii sunt cele abandonate şi sunt nevoite să muncească pentru a-i întreţine. În prezent, infracţiunea de 
abandon de familie se pedepseste cu închisoare sau amendă, iar acţiunea penală are loc la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, pentru a oferi o şansă de refacere a familiei, o 
posibilitate ca făptuitorul să revină asupra conduitei sale şi să-şi reia îndeplinirea obligaţiilor sale de întreţinere. 
Puţini dintre cei care sunt reclamaţi de comiterea infracţiunii de abandon familial ajung în închisoare. În majoritatea 
cazurilor, reclamaţiile nu au finalitate penală, pentru că unii făptuitori plătesc pensia alimentară imediat după 
depunerea reclamaţiei. Abandonul reprezintă cea mai gravă formă de neglijare a copilului. Conform unui studiu 
publicat cu sprijinul UNICEF, „copilul abandonat este acel copil ai cărui părinţi biologici renunţă la asumarea 
responsabilităţii îngrijirii şi satisfacerii nevoilor fundamentale de dezvoltare ale copilului, separându-se fizic de 
acesta, înainte ca această responsabilitate să fie preluată de o instituţie abilitată”. Abandonul poate surveni imediat 
după naşterea copilului sau în orice moment pe parcursul dezvoltării acestuia, după ce, în prealabil, a petrecut o 
perioadă de timp în familie. Ulterior, copilul este încredinţat instituţiilor de protecţie ale statului, care au rolul de a 
prelua atribuţiile părinteşti şi de a sprijini dezvoltarea copilului. 
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liniar [7], dezvoltarea dizarmonică a personalităţii. Comportamentul antisocial, la adulţi, este 
anunţat de aceste tulburări comportamentale la copil, care pot lua şi forma încăpăţânării, 
întârzierilor acasă, agresiunii fizice, impulsivităţii. 

Fuga şi vagabondajul reprezintă alte două tulburări de comportament grave, care se 
asociază, de regulă, cu abandonarea şcolii şi cu alte tulburări de comportament. Fuga nu 
reprezintă o infracţiune, dar este un început de comportament delincvent. Vagabondajul [8] 
este o formă de fugă organizată, determinată de o insatisfacţie faţă de mediul natural. Victime 
ale vagabondajului sunt adesea copiii crescuţi în orfelinate, unde regimul de viaţă este sever. 
În general, sunt înclinaţi spre vagabondaj copiii cu o personalitate dizarmonică, cei care au 
suferit unele modificări psihice în urma leziunilor şi infecţiilor cerebrale şi copiii schizofrenici. 
La adolescenţi vagabondajul se datorează spiritului de aventură al unor minori, care se 
asociază în grupuri, sub conducerea unei personalităţi psihopate ce determină la manifestări 
antisociale. De obicei, fuga se caracterizează prin bruscheţe şi adesea ea poate fi primul semn 
de inadaptare4. 

Bolile psihice. Dacă tulburările de comportament nu înseamnă neapărat boală psihică şi ar 
putea, în anumite condiţii, să nu ducă la delincvenţă, tulburările patologice de personalitate se 
manifestă în copilărie prin manifestări delincvente. Asfel, personalitatea structurală dizar-
monic [9] de tip antisocial se manifestă în copilărie prin chiulul repetat, purtare necorespun-
zătoare, minciuna persistentă, furturi, vagabondaj, vandalism. Aceste tulburări reprezintă o 
cauză de natură strict psihică. Tot în această grupă de cauze intră debilităţile mintale, organice 
sau întârzierile în dezvoltarea intelectuală. 

 Infirmităţile şi bolile somatice. Este vorba despre deficienţe de ordin psihic, infirmităţi 
care determină la individ un sentiment de inferioritate şi, de aici, ura împotriva celor sănătoşi, 
agresivitatea şi uneori comportament delincvent. Un copil cu handicap fizic poate deveni 
egoist datorită infirmităţii sale. Dintre bolile psihosomatice [10] amintim anorexia mintală şi 
obezitatea, ce însoţesc pe plan psihic complexul de inferioritate, cu toate consecinţele negative 
pe care le poate avea pentru un copil. 

Carenţele de afectivitate. Reprezintă altă cauză a delincvenţei juvenile, de natură psiho-
logică. Astfel, majoritatea delincvenţilor minori sunt copiii proveniţi din familii dezorganizate, 
fie din casele de copii. Afectivitatea are un rol deosebit de important în formarea unui 
comportament adecvat, în adaptarea la mediu.  

                                                 
4 Vagabondajul se datorează fugii şi se caracterizează prin absenţa de la domiciliu pentru o perioadă mai mare 

de timp şi prin perindări continue dintr-un loc în altul. Fuga care conduce la vagabondaj este sprijinită adesea de 
relaţii dăunătoare ale copilului şi în această fază se asociază de regulă cu furtul de alimente şi de obiecte. 
Vagabondajul ca deviere de conduită provocată de condiţionări educaţionale negative este divers. În această formă, 
vagabondajul nu are o motivare psihopatologică, el se datorează unor nemulţumiri legate de condiţii de viaţă din 
mediul familial sau unor stări psihice conflictuale. De asemenea, vagabondajul este o modalitate de evadare a unei 
personalităţi insuficient evoluate, aflată în faţa unei dificultăţi reale sau închipuite. Tensiunea psihică este un factor 
favorizant care aşteaptă condiţiile accidentale ce vor determina fuga şi apoi vagabondajul. Unii caută în stradă 
satisfacţii pe care nu le găsesc acasă ori la şcoală, alţii sunt dornici de a hoinări pe străzi fără să fie îngrijoraţi de 
eventualele consecinţe. Obişnuindu-se treptat cu a frecventa strada, au întâlnit acolo prieteni, distracţii pe care în 
familie nu le puteau avea. Tinerii aflaţi la vârsta preadolescenţei găsesc în unii tovarăşi de bandă confidenţi mult 
mai receptivi decât părinţii. Cu aceştia fumează, discută fară jenă problemele pe care se sfiesc să le discute cu 
părinţii, având satisfacţia unei libertăţi depline. Tendinţa de opoziţie la orice îngrădire stă la baza celor mai multe 
cazuri de vagabondaj. Unele debutează cu scăderea activităţii şcolare, absenţe nemotivate, fuga de efort, teamă de 
profesori. Odată învăţată, deprinderea vagabondării devine pentru copil a doua sa natură. La început apare ca o 
modificare, şi nu ca o tulburare caracterială, dar poate duce, prin automatizarea devierilor, structurarea şi fixarea lor, 
la o veritabilă stare caracterială, căpătând durată şi permanenţă ca răspuns la anumiţi factori defavorabili ai mediului 
familial sau extrafamilial. 
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Cauze de natură socială. Un psihic labil, un psihic bolnav nu este o cauză a delincvenţei 
juvenile, decât dacă anumite cauze de mediu favorizează acest lucru. Un copil cu un psihic 
sănătos, normal, ajunge în mod sigur la delincvenţă dacă mediul social în care trăieşte este 
negativ. Între cauzele de ordin social care generează delincvenţa juvenilă se desprind câteva, 
care sunt, în general, sesizate, acceptate şi analizate de majoritatea sociologilor şi a oamenilor 
de ştiinţă, cum ar fi: disfuncţii ale mediului familial, eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară, 
inadaptarea şi neintegrarea socioprofesională, insuficienţe ale grupului de prieteni şi ale 
modului de petrecere a timpului liber, alte cauze de natură socială etc., despre care vom face 
vorbire în continuare. 

a. Eşecul şcolar şi incapacitatea şcolară. Este o cauză a delincvenţei juvenile, o condiţie 
care în prezenţa unor factori face posibilă apariţia fenomenului de delincvenţă, dar este şi un 
efect al disfuncţiilor psihosociale ale familiilor din care provin minorii.  

b. Intrarea în mediul şcolar, trecerea de la comunitatea afectivă a familiei la comunitatea 
de disciplinare a şcolii are adesea pentru copil semnificaţia şi proporţiile unei adevărate crize. 
Depinde de familie şi de cadrele didactice felul în care copilul depăşeşte această criză. 

c. Insuficienta şcolarizare a minorilor este o altă cauză a inadaptabilităţii minorului. 
Aceasta se datorează fie atitudinii indiferente faţă de şcoală, fie situaţiei materiale grele, opo-
ziţiei părinţilor, atragerii lor în grupuri de prieteni cu preocupări negative. Totodată, necu-
noaşterea de către cadrele didactice a situaţiei familiale a elevilor slabi, indiferenţa faţă de 
aceştia, săvârşirea unor greşeli grave în aprecierea activităţii lor favorizează eşecul şcolar şi 
inadaptarea şcolară. 

d. Inadaptarea şi neintegrarea socioprofesională se datorează educaţiei primite la locul 
de muncă, aceasta putând exercita asupra individului influenţe negative, nu prin sine însuşi, ci 
prin ansamblul de elemente materiale şi socioumane pe care le cuprinde. Astfel, un rol negativ 
îl au: nivelul şcolar şi profesional scăzut al unora dintre colegii de muncă, dispreţul faţă de legi 
al acestora, indisciplina la locul de muncă, absenteismul, relaţiile conflictuale cu colegii de 
muncă, consum de alcool la locul de muncă, organizarea necorespunzătoare a procesului 
muncii, neacordarea unei atenţii suficiente tinerilor pentru rezolvarea unor probleme (cazare, 
servirea mesei) sunt greşeli ale celor care au atribuţii în acest sens, ale celor cu funcţii de 
conducere şi organizare a producţiei. Astfel, obţinând rezultate slabe sau foarte slabe, ase-
menea insuficienţe pot determina lipsa de interes a tânărului pentru muncă şi pentru activitatea 
productivă, el acceptând ori căutând orice soluţie pentru a trăi prin nemuncă sau şomaj, cu 
efectele negative de rigoare asupra familiei şi copiilor pe care îi are5. 

                                                 
5 În ultimii trei ani, şomajul a ajuns un fenomen puternic simţit şi răspândit de-a lungul Europei. Venirea crizei 

economice a adus după sine scăderea forţei de muncă, angajatorul nu îşi mai permite un număr mare de salariaţi, 
astfel ne aflăm în punctul unde rata de şomaj în România este de 7,4%. Această statistică îngrijorătoare ne plasează 
sub media europenilor, potrivit Eurostat. Cea mai mică rată a şomajului a fost înregistrată în Olanda (4,3%), 
Luxemburg (4,5%) şi Austria (4, 8%). Pe de altă parte, Spania, Lituania şi Letonia sunt considerate ţările cu rata de 
şomaj cea mai mare şi prezintă nişte cifre uimitoare: 20,5%, 17,4% şi 17,3%. Totuşi, potrivit FMI, rata şomajului 
din România este în scădere, astfel ne putem bucura de o revenire a resurselor de muncă şi ne putem aştepta la o 
creştere economică în următorii ani. Lipsa unui loc de muncă afectează grav un om, atât din punct de vedere 
material, cât şi emoţional. Efectele directe ale şomajului sunt puternic vizibile şi afectează crucial toate sectoarele 
din viaţa unui om, de la social la intim, de la familie la prieteni. Locul de muncă îţi oferă o stabilitate puternică, fără 
de care o persoană nu se poate dezvolta adecvat în viaţa sa profesională sau personală. Orele de terapie psihologică, 
pe care unii oameni le fac după pierderea unui loc de muncă, cu greu îşi spun cuvântul în practică. Lipsa banilor şi a 
unei activităţi influenţează puternic omul şi relaţiile pe care acesta le întreprinde cu semenii săi. Oamenii renunţă la 
familie, prieteni, loc de naştere, mediul în care au fost crescuţi şi unde aveau odată o anumită stabilitate, în căutarea 
unui loc de muncă bine plătit în străinătate. Astfel, familia se destramă, iar numeroşi copii rămân singuri de la o 
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e. Insuficienţe ale grupului de prieteni şi ale modului de petrecere a timpului liber - 
prietenii, ca şi grupurile stradale, au reprezentat în multe cazuri grupuri de socializare „nega-
tivă” [11], chiar de delincvenţă pentru unii minori şi tineri. Aceste grupuri sunt constituite, cel 
mai adesea, din tineri proveniţi din familii cu disfuncţii, tineri ce prezintă deficit de 
şcolarizare, eşec şcolar, neînţelegere profesională, parazitism. Asemenea grupuri se orientează 
spre comiterea unor activităţi aflate la marginea devianţei sociale, ajungând frecvent la a 
comite infracţiuni. De cele mai multe ori, în grupul de prieteni apar infractori minori sau 
majori, care de obicei sunt liderii grupului. 

Alte cauze de natură socială. S-a constatat că trecerea de la un tip de viaţă la altul, la mo-
dul de existenţă urbană de la cea rurală poate determina comportamente deviante. Astfel, în 
condiţii de industrializare şi urbanizare accelerată, unele grupuri sociale nu reuşesc să se 
adapteze rapid la noua situaţie, ceea ce conduce la apariţia unor disfuncţii în procesul de socia-
lizare. Apoi, în condiţiile actuale de industrializare, specializare, urbanizare, birocratizarea 
organizaţiilor şi instituţiilor umane în continuă dezvoltare tehnologică, are loc o maturizare 
psihică timpurie a minorului, aflată adeseori în conflict cu întârzierea maturizării sociale [12], 
care presupune prelungirea studiilor, întârzierea lansării în viaţa socială activă. De multe ori, 
minorul, adolescentul, de 14, 15, 16 ani, considerându-se mare, vrând să pară matur, încercând 
să imite comportamentul unor adulţi pentru a fi consideraţi ei înşişi adulţi, ajung să comită 
acte antisociale, infracţiuni, considerând că în felul acesta îşi dovedesc curajul şi maturitatea. 
O altă cauză poate fi constituită din unele deficienţe din activitatea instanţelor de control social 
şi îndrumare educativă, cum sunt: organele judiciare şi reprezentanţii autorităţii tutelare. Lipsa 
lor de operativitate, neînregistrarea tuturor situaţiilor care impun luarea unor măsuri de 
ocrotire socială creează condiţii favorizante pentru devianţa penală a minorului. Televiziunea 
şi cinematograful sunt condiţii care pot influenţa delincvenţa juvenilă, întrucât s-a constatat că 
minorii îşi petrec o mare parte a timpului liber în faţa televizorului sau la cinematograf. Este 
vorba, în special, de emisiunile şi filmele care au scene de violenţă, acestea constituind un 
pericol pentru copii, cu unele perturbări afective şi caracteriale, datorate frustării, ele putând 
favoriza delincvenţa. 

 
3. Etapele deciziei comportamentului deviant 
Activitatea infracţională presupune, în general, o dezvoltare progresivă, desfăşurată în 

timp, până la producerea urmărilor periculoase. În cursul evoluţiei sale, această activitate 
escaladează unele etape, fiecare dintre acestea fiind caracterizate printr-un anume grad de 
înfăptuire a hotărârii infracţionale.  

Aceste etape se desfăşoară în două perioade: perioada internă şi perioada externă [13]. 
Perioada internă: înainte de a începe executarea activităţii fizice, în forul interior al per-

soanei are loc procesul luării hotărârii, a rezoluţiei comportamentului deviant, care va însoţi şi 

                                                                                                                                          
vârstă fragedă. Prezenţa activă a părinţilor în viaţa unui copil este un factor extrem de important în educaţia lui. Lipsa 
de afecţiune şi educaţie în procesul de formare a unui copil conduce la nişte adevărate catastrofe. Se poate ajunge chiar 
la sinucidere, un gest macabru puternic influenţat de lipsa părintelui din viaţa unei persoane. Părinţii încearcă să le ofere 
un trai mai bun copiilor, iar copilul puternic afectat psihologic îşi pierde capacitatea de a privi o situaţie într-un mod 
obiectiv şi devine marcat de singurătate. La nivel psihologic, pierderea locului de muncă implică pierderea propriei 
identităţi. Societatea în cadrul căreia ne dezvoltăm impune norme stricte cu privire la muncă. 
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dirija activitatea materială. Formarea hotărârii infracţionale are loc în psihicul subiectului 
activ. În cadrul perioadei interne se disting următoarele etape: 1. Naşterea ideii comporta-
mentului deviant, care este determinată de existenţa unui anumit mobil; 2. Deliberarea – 
moment în care făptuitorul meditează asupra ideii concepute, apreciind motivele pro şi contra 
înfăptuirii faptei; 3. Luarea hotărârii infracţionale este rezultatul proceselor psihice care au 
loc pe planul conştiinţei. Odată cu ultima etapă, cea a luării hotărârii infracţionale, se încheie 
perioada internă. Această perioadă nu este incriminată de norma juridică. 

Perioada externă: mărginită, pe de o parte, de acte şi activităţi în vederea pregătirii, iar pe 
de altă parte, de momentul când comportamentul deviant a produs rezultatul socialmente 
periculos. Această perioadă cuprinde următoarele faze: 1. Faza actelor preparatorii, caracte-
rizată prin desfăşurarea unor activităţi menite să pregatească executarea hotărârii; 2. Faza 
actelor de executare, care constă în înfăptuirea acţiunii, a comportamentului deviant care va 
genera producerea urmării; 3. Faza urmărilor, care se caracterizează prin producerea rezulta-
tului ori urmărilor dorite sau acceptate de făptuitor. 

Caracteristicile fizice şi psihocomportamentale plasează minorii într-una dintre categoriile 
vulnerabile la criminalitate [14], în ceea ce priveşte implicarea în comiterea de infracţiuni şi 
situaţiile de risc în care aceştia pot deveni victime. Faza internă în cazul minorilor poate fi 
foarte scurtă, aceştia acţionând impulsiv de cele mai multe ori. 

 
4. Studiu de caz – evoluţia modelelor în rândul tinerilor într-o comunitate rurală din 

judeţul Bacău 
Diversificarea formelor de manifestare ale delincvenţei juvenile din ultimii ani, în special 

a infracţiunilor comise cu violenţă, impune acordarea unei atenţii deosebite acestui gen de 
fapte. 

Pe un eşantion de 123 de copii, din clasele I-VIII, am realizat un studiu privind modelele 
comportamentale alese de elevii din mediul rural, folosind trei constrângeri teritoriale, 
respectiv: modele familiale, modele din comunitatea rurală şi modele din orice domeniu. 

Caracteristicile principale ale comunităţii rurale sunt următoarele: Populaţie: 2.304 
locuitori; Suprafaţa: 2.180 ha; Delincvenţa juvenilă, cazuri raportate: 1 caz de loviri şi alte 
violenţe; Factori de risc în rândul tinerilor: consumul de alcool; Număr de unităţi şcolare: 3; 
Număr de unităţi preşcolare: 1; Număr de şcolari: 123, din care 72 fete şi 51 băieţi; Număr de 
preşcolari: 26, din care 14 fete şi 12 băieţi. 

Rezultatele studiului, conform celor prezentate în graficul nr. 1, relevă faptul că la nivel 
micro, în mediul familial, figura cea mai pregnantă este mama, indiferent de vârsta copiilor, 
urmată, la diferenţă semnificativă, de tată, fraţi sau vecini. Fac precizarea că în comunitatea 
aleasă nu se evidenţiază probleme legate de plecarea părinţilor la muncă în străinătate şi 
lăsarea minorilor în grija altor persoane. 
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Grafic nr. 1 Modele familiale copii clasele I-VIII 

 
51% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament mama. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc să protejeze 
• Copiii doresc să ofere afecţiune 
• Copiii simt nevoia de a organiza familia 
• Copiii sunt predispuşi la şocuri emoţionale 
• Copiii sunt predispuşi la sensibilizări premature 
16% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament tatăl. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii doresc să modeleze caractere 
• Copiii simt nevoia de a exercita autoritatea 
• Copiii doresc statut familial 
• Copiii sunt predispuşi la comportament autoritar 
• Copiii sunt predispuşi la maturizare decizională prematură 
9% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament fratele. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii doresc să nu fie singuri  
• Copiii simt nevoia de a se simţi acceptaţi, indiferent de percepţia societăţii 
• Copiii sunt predispuşi la excese de competitivitate 
• Copiii sunt predispuşi către etichetări comportamentale 
La nivelul comunităţii, palier mediul social al comunei, distribuţia modelelor în rândul 

minorilor este prezentată în graficul nr. 2. 
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Grafic nr. 2 Modele din comunitatea rurală copii clasele I-VIII 

 
Acesta prezintă ca model al copiilor din mediul rural profesorul/învăţătorul, cu excepţia 

clasei a V-a. Totodată, se observă că poziţia 2 şi 3, în ordinea preferinţelor copiilor, este 
ocupată de vecini şi primar. Un aspect important este reprezentat de faptul că primarul 
comunităţii studiate este femeie şi, totdată, 90% din cadrele didactice sunt tot femei. 

51% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament cadre didactice. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc să imite modelele prezente zilnic 
• Copiii doresc să modeleze caractere 
• Copiii simt nevoia de a exercita autoritate 
• Copiii doresc să fie recunoscuţi în societate 
• Copiii doresc statut academic 
• Copiii sunt predispuşi la surmenaj intelectual 
• Copiii sunt predispuşi la nemulţumiri pecuniare 
21% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament un vecin. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc să ajute comunitatea 
• Copiii doresc să ofere stabilitate 
• Copiii doresc să fie utili celor apropiaţi 
11% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament primarul comunei. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii copiază modelele de referinţă din comunitate 
• Copiii îşi doresc să deţină controlul 
• Copiii doresc să se implice activ în viaţa comunităţii 
• Copiii simt nevoia să fie văzuţi 
• Copiii vor să genereze o schimbare 
Analizând distribuţia modelelor din mediul macro, din graficul nr. 3, se observă că marea 

majoritate a minorilor şi-au ales modele de „cântăreţi”, iar vârsta şi preocupările copiilor din 
clasele I şi a II-a i-a determinat să aleagă modele din rândul eroilor de animaţie.  
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Grafic nr. 3 Modele din afara comunităţii copii clasele I-VIII 

 
47% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament artişti (cântăreţi).  
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc să fie cunoscuţi, simt nevoia de afirmare 
• Copiii doresc să câştige bani cât mai uşor 
• Copiii doresc să devină modele la scară largă 
• Copiii sunt inspiraţi de imaginile promovate în media 
• Copiii doresc să transmită mesaje şi să fie auziţi 
23% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament eroi de desene 

animate. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc să schimbe lumea în bine 
• Copiii îşi doresc să fie recunoscuţi ca model pozitiv în societate 
• Copiii preschimbă temerile zilnice în puteri de supererou 
• Copiii sunt predispuşi în a trăi constant într-o lume imaginară 
• Copiii sunt predispuşi la negarea etapelor de creştere 
11% dintre copiii chestionaţi şi-au ales ca model de comportament sportivi. 
Beneficii şi riscuri: 
• Copiii îşi doresc un stil de viaţă activ 
• Copiii sunt pregătiţi să respecte reguli 
• Copiii îşi doresc să lucreze în echipă 
• Copiii îşi doresc să se implice în activităţi extraşcolare 
• Copiii îşi doresc să-şi depăşească limitele 
• Copiii sunt predispuşi la accidente 
• Copiii sunt predispuşi la excese 
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Concluzii 
Pentru a-şi găsi locul în societate, tinerii trebuie să treacă prin etapa identificării lor, etapă 

ce este puternic influenţată de două izvoare semnificative: modelele din jurul lor şi studiul şi 
experienţele individuale.  

Rolul modelelor comportamentale este foarte important în clădirea personalităţii şi valo-
rilor viitorilor adulţi. În ultimii ani se observă că sursele generatoare de modele se schimbă şi 
capătă valenţe noi, pornind de la accesul copiilor la foarte multe surse de informare.  

Probleme şi provocări noi trebuie luate în considerare în etapele de formare a acestora, iar 
adulţii sunt nevoiţi să se adapteze şi să treacă, alături de copii, prin aceste stadii de transfor-
mare, abandonând confortul de a lăsa această etapă în sarcina cadrelor didactice.  

Este vital deci să parcurgem, împreună cu copiii, acest drum al identificării şi să prevenim 
formarea unor deprinderi deviante, prin punerea acestora în contact cu modele pozitive, care 
să-i inspire şi să le netezească drumul spre o dezvoltare armonioasă. 
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Rezumat:  
Corupţia din perspectivă juridică reprezintă acele fapte limitativ reglementate de lege, precum 

luarea şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă etc.; constituie activităţile 
ilicite desfăşurate în scopul obţinerii de avantaje materiale sau morale, a unor poziţii sociale sau 
politice înalte. Corupţia cuprinde încălcarea normelor referitoare la îndatoririle funcţionarului public, 
precum şi neîndeplinirea obligaţiilor legale de către agenţii economici, având un grad sporit de 
periculozitate socială, cu profunde consecinţe negative asupra întregului sistem social. Există mai 
multe tipuri de corupţie, şi anume: corupţie profesională, economică sau criminalitate economico-fi-
nanciară sau de afaceri, şi corupţie politică, ce include diferite activităţi cum ar fi: finanţarea ilegală a 
campaniilor electorale, promovarea cu precădere în funcţii guvernamentale a unor persoane numai pe 
criterii politice etc. 

 
Cuvinte-cheie: corupţie; luare de mită; dare de mită; trafic de influenţă; pericol social; funcţio-

nar public; politică; îndatoriri de serviciu. 
 
 
Introducere 
Prezentul articol nu se vrea a fi unul de înaltă ţinută academică, pentru că în ultimul timp 

suntem rugaţi să publicăm în diverse reviste, la conferinţe, simpozioane etc. 
Dar, după opinia mea, toate aceste articole îngrădite în anumite tipare privind forma, 

conţinutul, abstractul, cuvintele cheie etc. nu ajută aproape la nimic, cu toate propunerile lor 
de lege ferenda. 

Am să vă propun un articol fără note de subsol, nu cu referiri la autori consacraţi, ci nişte 
gânduri personale despre corupţie, pornite din umila mea experienţă de om al cetăţii, de avocat 
şi de dascăl. 

Poate că unele gânduri ce le voi aşterne pe hârtie vor deranja, dar îmi asum responsa-
bilitatea şi nu le luaţi în seamă. 

 
Gânduri despre corupţie 
Corupţia ca fenomen social există de când lumea, în toate societăţile mai puţin sau mai 

mult democratice. Uneori în anumite situaţii este chiar necesară. 
Corupţie există şi între state. Sunt state mari, puteri economice care aplică o politică 

coruptă faţă de statele mici, state satelit. 
Dar noi românii de ce luăm? De ce dăm? De ce promitem? Din omenie. Pentru că în 

principiu suntem săraci, cică ocupăm locul 28 în Europa la sărăcie. Pradoxal, oamenii săraci 
sunt mult mai expuşi corupţiei. La români corupţia vine de demult. Domnitorii noştrii dădeau, 
iar turcii luau, pentru ocuparea tronului. 

Luăm ca să facem bine. Cel care ia mită, de multe ori face bine celui care dă mită. 
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Suntem milostivi, vrem să ajutăm. Nici nu înţelegem că luăm mită de multe ori, e ceva ce 
ni se cuvine, foarte puţin de altfel pentru binele pe care îl facem celui care dă mită. De fapt, 
mita nu era înainte decât o mică atenţie. Erai chiar nesimţit, dacă cineva îţi rezolva o 
problemă, să nu fii atent. Nici nu mai interesează că luăm dacă putem să ajutăm OMUL. Fii 
OM cu mine, ca să fiu OM cu tine. Şi apoi, ce crede OMUL ăla ajutat dacă nu iei? Ori că ţi-a 
dat foarte puţin, ori că nu o să-l mai ajuţi niciodată. Mai nou, se poate gândi că l-ai putea 
denunţa, că oricum suntem în plină Denunţiadă, ca Daciada pe vremuri. 

Dăm, ca să fim siguri că treaba este pe corecte. Dacă a dat cumva celălalt? Nu este mai 
bine să ne asigurăm?  

Cred că sunt cazuri în care oamenii de afaceri sponsorizează ambii participanţi la alegeri, 
ca să fie siguri. Siguri de ce? 

Şi cei care primesc, de multe ori, sunt săraci. Omenii iau şi ei şi ajută cu ce pot. 
Întrajutorare reciprocă, ce asta este mită? 

Păi, când ajunge unul din neam pe o funcţie mai acătării, şi ajută rudele sale cu un post, o 
funcţie, pot refuza mita? Păi dacă o refuză este discutat de tot neamul. Uite şi pe ăsta, s-a 
ajuns, nu îi ajunge ce i-am dat şi noi, ce am putut, ce am avut. A uitat de unde a plecat! 

De foarte multe ori, vrem să dăm, dar nu avem cui. Îl căutăm cu lumânarea pe cel care ia. 
Nu ştiţi pe cineva care îl cunoaşte pe luător1, care are influenţă asupra lui? 

Dăm ca să fie treaba pe corecte. 
Nu există problemă ce nu poate fi rezolvată şi nu există om care să nu rezolve o 

problemă.  
Fiecare problemă şi fiecare om care rezolvă problema respectivă au un preţ. 
Oamenii, de multe ori, nici nu realizează că iau sau dau mită. 
A intrat în felul nostru de a fi. Mita, de multe ori, este asociată cu omenia, cei care iau 

mită fac bine. 
Aş putea să analizez, după schiţa renumitului profesor Vintilă Dongoroz, infracţiunile de 

corupţie (luare de mită, dare de mită etc.) să vedem subiectul activ, subiectul pasiv, valorile 
sociale ocrotite care sunt lezate, latura obiectivă, actele materiale, urmarea imediată, latura 
subiectivă etc. 

Dar nu sunt nişte gânduri ale mele. 
 
Gânduri despre cauzele şi ameninţările corupţiei 
Cauzele fenomenului sunt multiple. Amintesc doar câteva: capitalismul, parteneriatul 

public-privat, sărăcia, banul, interesul, omenia, libertatea, achiziţiile publice, privatizarea, 
democraţia, retrocedările şi restituirile, statul şi politica sa, administraţia publică centrală şi 
locală. 

Cel mai mare pericol pe care îl generează corupţia, este răsturnarea ierarhiei valorilor. De 
multe ori corupţia, în formele ei minimale, este necesară pentru a restabili în unele situaţii 
ierarhia valorilor. 

Sunt concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice corecte? 
Nu aleargă omul ca disperatul pentru un amărât de loc de muncă? 
Nu este el în stare să dea ceva pentru a ocupa un post? Nu aţi văzut că de cele mai multe 

ori la astfel de concursuri se prezintă un singur candidat. E post sau funcţie cu dedicaţie, dacă 
se mai plăteşte şi vreo taxă de participare mai bine te documentezi înainte. 

                                                 
1 Hai să spunem subiectul activ al infracţiunii de luare de mită, ca să avem totuşi o notă de subsol. 
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Când se prezintă doi candidaţi, lumea râde de prostul care nu s-a documentat pentru cine 
este organizat concursul. 

Corupţia reglează de multe ori sistemul social. 
Îl cârpeşte. 
La şcoală unii dintre părinţi dau bani la fondul clasei pentru a se cumpăra cretă, markere 

etc. Unele clase cu părinţi mai cu dare de mână (era să zic mită) dau bani pentru covoare, 
perdele etc. 

Chiar şi doamnele învăţătoare primesc (iau) cadouri mai sofisticate de 1 Martie sau de 8 
Martie, de sărbători, ca să mai cârpească veniturile. 

E luare, e dare, nici vorbă! 
Unii medici primesc şi ei după efectuarea operaţiei mici atenţii, cârpeli pentru salariu. 
La poliţie, cândva nu erau plicuri, nu era hârtie A4 pentru luarea declaraţiilor, nu era şi nu 

sunt bani pentru efectuarea expertizelor din oficiu. 
Unii dintre avocaţi, din omenie, înţelegere şi solidaritate, mergeau la audieri cu clienţii lor 

care aveau sub braţ câte un top de hârtie. Cârpeli ca să meargă sistemul. 
De sărbători, în parcările ministerelor şi altor instituţii publice, colcăie maşini cu pungi în 

care sunt cadouri, că de, aşa este creştineşte, aşa este la români. Mai cârpim (cu luare şi dare) 
un post, un loc de muncă, un buget şi, de ce nu, veniturile ordonatorilor de credite. 

Corupţia sub formă de cârpeală este sport naţional. Suntem săraci şi de asta suntem 
corupţi. Nu ne place să muncim, îl invocăm pe Dumnezeu, suntem evlavioşi şi credincioşi, dar 
de multe ori aşteptăm totul numai de la Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu! Cum o vrea 
Dumnezeu! Stăm la cozi imense ca să punem mâna pe moaşte pentru sănătate, bani, posturi, 
de multe ori şi pentru a găsi omul căruia să îi dăm ceva ca să ne ajute. Noi nu facem nimic ca 
să câştigăm bani şi să fim sănătoşi.  

Mai nou, corupţia a atins şi înaltele feţe bisericeşti. Ferească Sfântul de aşa ceva! 
Corupţia sub formă de cârpeală o întâlnim şi la nivel statal. 
Cârpim şi turtiţa aia dulce de Românie, lipită pe harta Europei, de când am aderat la 

Uniunea Europeană, cu câte un MCV. Corupţia în România este sistemică. Oamenii nu pot 
trăi dacă nu cunosc, nu influenţează, nu ajută, nu intervin. 

Corupţia, în afară de inversarea ierarhiei valorilor, dă naştere şi la evaziune fiscală, la 
spălare de bani, la constituirea de grupuri infracţionale organizate. 

Există corupţie-evaziune mare la nivel înalt şi corupţie-evaziune mică, dar întinsă, pe tot 
teritoriul României. 

Ce este ăla conflict de interese? Păi un agent privat nu lucrează şi nu angajează pe cei mai 
apropiaţi cunoscuţi ai săi? Cum poate un medic renumit, profesor universitar, să participe la 
congrese, conferinţe internaţionale, seminare în ţară şi străinătate, pentru care costurile sunt de 
mii de euro, dacă are un salariu de mizerie? 

Iau doctorii mită? 
Păi, eu întreb altceva. Care este valoarea supremă a omului, dreptul fundamental cel mai 

important? Nu este viaţa şi sănătatea? 
Şi atunci, de ce medicii nu sunt categoria socială cel mai bine plătită? Jos pălăria pentru 

magistraţi, au salarii meritate şi decente, dar nu lucrează cu cel mai important drept fundamen-
tal al omului, cu viaţa, ci cu altele, cum ar fi libertatea sau proprietatea. Medicul nu se poate 
abţine, nu poate fi recuzat, el trebuie să fie tot timpul compatibil. 



220 Devianţă şi criminalitate 

Gânduri concluzive 
Corupţia este un fenomen în primul rând social, care are rădăcini adânci în societatea 

românească. 
Este o trăsătură fundamentală a poporului român? Pe vremea, cică, de tristă amintire era 

sport naţional, dar avea un nivel redus, minimal. Se plimbau pungile de cafea roase pe la 
colţuri, pachetele de Kent, cutiile de nes, de la doctor la funcţionar, de la cadru militar la 
profesor etc. Era o circulaţie în natură a corupţiei mici. De altfel, oamenii nici nu aveau cum să 
fie mari corupţi. Mai era şi frica. Libertatea şi democraţia, restituirile şi retrocedările, privati-
zările, au mărit considerabil valoarea corupţiei. Cică în China, după ce au pedepsit cu moartea 
câteva zeci de mii de funcţionari publici, s-au construit sute de aeroporturi, autostrăzi etc. 

Ce facem?  
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Rezumat:  
Consumul de droguri şi substanţe etnobotanice face victime, mai ales în rândul tinerilor. De la 

curiozitate sau teribilism se ajunge uşor la adicţie. Ce poate face şcoala pentru stoparea acestor 
fenomene? Poate să educe, să sensibilizeze, să tragă un semnal de alarmă, să colaboreze cu instituţiile 
abilitate şi cu familiile pentru prevenirea şi combaterea lor. Şi cum mesajul ajunge mai uşor de la tânăr 
la tânăr, şi cum tinerii au entuziasm şi energie, pot fi convinşi uşor să se implice în acestă bătălie şi, de 
ce nu, să o câştige. Pentru binele lor, al colegilor şi prietenilor. Acesta este rolul proiectelor educative 
şi, din fericire, la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău impactul lor nu poate fi neglijat. 

 
Cuvinte-cheie: violenţă; drog; adicţie; delincvenţă; prevenire; parteneriat. 
 
Introducere 
Se observă că în ultimii ani devianţa şi criminalitatea - fenomene sociale anomice - se află 

din ce în ce mai mult în atenţia celor interesaţi. Tranziţia pe care am traversat-o a generat noi 
forme şi dimensiuni ale problemelor sociale, inclusiv o creştere şi o diversificare a formelor 
criminalităţii, afectând astfel siguranţa comunităţilor. Specialiştii sociologi abordează tot mai 
frecvent aspecte din sfera criminalităţii. Vorbim aici despre crima organizată, traficul de 
persoane, criminalitatea violentă, violenţa în spaţiul familial, şcolar, criminalitatea migranţilor 
sau cea informatică. 

Devianţa în rândul copiilor, delincvenţa juvenilă, efectele asupra familiei/societăţii ale 
alcoolismului, consumului de droguri şi ale criminalităţii, plasează România pe unul din locu-
rile prime în rândul ţărilor europene. Prin urmare, aceste „stări de fapt” devin probleme 
prioritare atât pentru investigaţia sociologică, cât şi pentru principalii actori sociali români. 
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Şi circumstanţele contribuie la a deveni un deviant: sărăcia, lipsa unui mediu educaţional 
adecvat, lipsa modelului, să fii supus tentaţiei delictului, să frecventezi o reţea delictuală, să 
participi la o activitate deviantă, să aderi la o organizaţie criminală. 

În literatura de specialitate se apreciază că delincvenţa este „o formă severă de devianţă 
socială care afectează valorile şi relaţiile sociale protejate de normele juridice cu caracter 
penal”. Practic, delincvenţa desemnează „ansamblul faptelor care încalcă legea penală”. 

O altă semnificaţie se încadrează în curentul dominant în Europa şi arată că în sfera 
delincvenţei, chiar şi a celei juvenile, intră nu numai faptele penale, ci şi abaterile civile, disci-
plinare, morale sau de politeţe. Un comportament delincvent prezintă o serie de consecinţe 
negative, prin faptul că prejudiciază interesele societăţii, printr-un potenţial sau real pericol 
social pentru coeziunea grupurilor sociale, perturbând ordinea socială, instituţională şi 
provocând teamă/insecuritate în rândul indivizilor. Lesne de înţeles că delincvenţa are un scop 
distructiv, antisocial, deliberat. 

 
1. Rolul şcolii în prevenirea violenţei 
Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Dezbaterile privind 

relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dez-
voltare continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă 
politică, în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în 
anul 1997.  

Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind la conştientizarea 
şi creşterea interesului public faţă de violenţa tinerilor, inclusiv faţă de violenţa şcolară. 
Guvernanţii şi societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul violenţei în mediul şcolar, 
renunţând la stereotipul conform căruia şcoala este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, 
necorelat la dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă 
societatea.  

Cu ce forme de violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenţă 
şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile lor cu colegii, 
cu prietenii, cu profesorii, cu părinţii, de ce unii profesori instituie relaţii de putere, exprimate 
prin violenţă la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim 
răspunsuri pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv, şi pentru a ţine sub control violenţa 
interpersonală. În România, odată ce conştientizarea violenţei şcolare – adesea inclusă în 
violenţa tinerilor şi violenţa asupra copiilor/tinerilor – a crescut, o serie de organisme guverna-
mentale şi neguvernamentale au încercat să abordeze aceste fenomene. Abordările au fost 
locale, contextualizate şi, în general, tangente la problema generală a violenţei. Puţine 
cercetări au avut ca preocupări abordarea violenţei şcolare în termeni de specificitate, urmă-
rind să stabilească în mod riguros, chiar în contexte limitate, dimensiunile, cauzele şi factorii 
determinanţi ai acestui fenomen. 

O imagine la nivel mondial a violenţei, în care să se includă formele ei diferite de 
manifestare, este dificil de realizat, chiar dacă acest lucru se poate face la nivel naţional. La 
propunerea secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, un proiect integrat 
privind violenţa s-a desfăşurat între 2002-2004, implicând 41 de ţări europene (între care şi 
România), interesate de a participa pentru ca, printr-un efort colectiv, să se poată realiza o 
imagine globală asupra violenţei cotidiene. Violenţa şcolară a fost, în acest context, doar o 
parte a acestui demers. 

Deşi locul pe care îl ocupă ea în politicile naţionale este, desigur, diferit de la o ţară la 
alta, acest fapt fiind determinat mai ales de tradiţie şi de resurse umane şi materiale, se 
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recunoaşte unanim importanţa acestei probleme şi necesitatea abordării atât din perspectivă 
cognitivă, cât şi din perspectivă pragmatică. 

Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea 
eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente. În acest sens, ţara noastră trebuie să se 
implice în prevenirea şi combaterea violenţei, în general, şi a celei şcolare, în special, şi să 
dispună de o cunoaştere la nivel naţional a fenomenului violenţei şcolare. 

Abordarea violenţei în şcoli (sau violenţei şcolare), ca formă particulară de violenţă, 
trebuie să ia în consideraţie trei concepte-cheie: violenţa, şcoala şi vârsta. Ca atare, din această 
abordare se exclud copiii necuprinşi în vreo formă de educaţie, deşi ei pot fi la vârsta 
şcolarizării. De asemenea, deşi vârsta este o variabilă importantă, violenţa şcolară nu este aso-
ciată cu delincvenţa juvenilă, decât în măsura în care faptele penale ale tinerilor au loc în 
perimetrul şcolii sau cel mult în vecinătatea acesteia, infractorii având statut de elev. În acest 
ultim caz, violenţa în şcoli poate fi considerată violenţă juvenilă instituţională, iar fenomenul 
violenţei şcolare poate fi integrat în criminalitatea minorilor. Violenţa şcolară poate fi 
considerată drept o parte a delincvenţei juvenile, ea urmând şi contribuind la aceasta: astfel, se 
poate vorbi despre criminalitatea minorilor. 

Astăzi se acceptă o definiţie largă a violenţei şcolare, incluzând, în afara delincvenţei, 
fapte care nu sunt în mod necesar penalizabile sau care scapă, în orice caz, semnalărilor 
judiciare. De asemenea, se susţine din ce în ce mai mult ideea de a se ţine seama de discursul 
victimelor în definirea violenţei şcolare, care este atât agresiune brutală şi haotică, cât şi 
repetarea a multor evenimente stresante, rar penalizate, nu în mod obligatoriu penalizabile. 
Definirea violenţei ca fenomen social, ca şi definirea violenţei şcolare ca formă particulară a 
violenţei, este un proces continuu, susţinut de concepţia despre violenţă şi de rezultatele unor 
abordări sistematice. 

Astfel, violenţa înseamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a 
puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup sau unei comunităţi care 
antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o 
dezvoltare improprie sau privaţiuni”. Această definiţie exclude toate evenimentele accidentale 
(precum accidentele rutiere), numai dacă acestea nu implică intenţia de a ucide sau de a răni. 
Totuşi, ea include actele bazate pe o relaţie de putere exprimată prin intimidare, ameninţare 
sau, invers, neglijenţă şi omisiune. Acest lucru pare să se aplice la contextul instituţional al 
şcolii în care tradiţia ierarhiei educatori-elevi, elevi-elevi ramâne o realitate generatoare de 
stări conflictuale. 

Şcolile fac în puţine cazuri distincţia între activităţile de prevenţie şi activităţile de 
asistenţă acordată elevilor cu manifestări de violenţă şi nu dezvoltă programe coerente anti-
violenţă, pornind de la cunoaşterea problemelor cu care se confruntă. Chiar acolo unde există 
acţiuni destinate problemei violenţei, acestea nu contează pe implicarea efectivă a celor vizaţi, 
sunt puţin popularizate în rândul celor care ar trebui cu prioritate să le cunoască (autori, 
victime, elevi cu potenţial agresiv, părinţi), nu sunt organizate în forme atractive pentru elevi 
şi se limitează la expuneri de documente sau de situaţii-problemă. În majoritatea cazurilor, nu 
există parteneriate sau cooperare reală, nici la nivelul unităţii şcolare (între elevi, cadre didac-
tice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la nivel interinstituţional, care să definească situaţiile de 
violenţă, să elaboreze strategii de prevenţie şi control, să monitorizeze şi să evalueze impactul 
acestora. Măsurile şcolii vizând prevenţia şi controlul fenomenelor de violenţă sunt, în cea mai 
mare parte, formale şi stereotipe. Spre exemplu, se confundă existenţa unui regulament şcolar 
sau a altor documente, pe care şcoala le-a iniţiat, cu funcţionalitatea efectivă a acestora. 
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Regulamentele devin, dintr-un instrument util de prevenire şi combatere a violenţei, un mijloc 
formal de „acoperire” a lipsei de iniţiativă. Şcolile investigate nu reuşesc să abordeze situaţiile 
de violenţă „ascunsă” şi nu dispun de mijloace adecvate de a evalua violenţa subiectivă (senti-
mentul de insecuritate al elevilor). 

Sancţionarea elevilor violenţi este, nu de puţine ori, disproporţionată în raport cu gravi-
tatea faptelor şi, prin efectul de bumerang, multiplică deseori cazurile de comportament 
agresiv al elevilor consideraţi elevi-problemă. Sancţionarea nu este gândită ca o formă de 
prevenire. În alte cazuri, actele de violenţă nesancţionate ajung să influenţeze şi pe ceilalţi 
elevi, devenind de multe ori modele de urmat. 

Măsurile de control şi pază care predomină sunt cele bazate pe intervenţia poliţiei sau a 
altor reprezentanţi ai autorităţilor de pază şi protecţie, în defavoarea celor care se bazează pe 
formarea cadrelor didactice, a elevilor sau a consilierilor. 

În ceea ce priveşte actele de violenţă care au loc în vecinătatea şcolii, conducerea unită-
ţilor şcolare şi cadrele didactice par să acorde atenţie acestora numai dacă se manifestă şi în 
şcoală, ajungând să cunoască actorii din vecinătatea şcolii, care au potenţial violent, numai 
după ce un fenomen de violenţă a avut loc. O asemenea abordare reprezintă un important 
handicap în elaborarea unor strategii eficiente de prevenire a violenţei şcolare. Consilierii 
şcolari au o atitudine pasivă, ignorând atribuţiile şi rolul proactiv pe care trebuie să-l aibă în 
comunitatea şcolară, prin semnalarea ofertei de sprijin psihologic şi prin implicarea în 
identificarea şi rezolvarea problemelor elevilor, ale profesorilor şi ale părinţilor. 

 
2. Prevenirea violenţei în şcoli 
Pentru reducerea manifestărilor de violenţă în rândul tinerilor, apreciem că s-ar impune 

următoarele măsuri: 
- Pregătirea unei oferte adecvate de educaţie nonformală şi de petrecere a timpului liber 

pentru tineri care să promoveze toleranţa şi comunicarea, să contribuie la însuşirea unor abi-
lităţi de viaţă, să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă (fizică, psihică şi, totodată, morală) 
şi să promoveze modele nonviolente (sub toate formele).  

- Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent prin implicarea cadrelor didactice şi 
a personalului specializat.  

- Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de 
intervenţie cu potenţial educativ şi formativ.  

- Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin impli-
carea cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi 
sociali, mediatori) şi a părinţilor.  

- Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă pentru elevi prin care să se 
urmărească: conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă, prevenirea apariţiei dispoziţiilor 
afective negative, ameliorarea imaginii de sine, dezvoltarea autonomiei, autocontrolului.  

- Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor 
şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă.  

- Valorificarea intereselor extracurriculare ale tinerilor elevi.  
- Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de 

intervenţie cu potenţial educativ şi formativ.  
- Acordarea de sprijin familiilor care solicită asistenţă şi orientarea acestora către servi-

ciile specializate. 
- Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de 

violenţă, în toate etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea, stabilirea unui pro-
gram comun de intervenţie, monitorizarea cazurilor semnalate).  
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- Organizarea de întâlniri în şcoală, vizite în familii, programe extraşcolare cu participarea 
comună a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a specialiştilor.  

- Semnalarea de către şcoală a cazurilor de familii având comportament violent faţă de 
copii şi implicarea în rezolvarea acestora (în cazuri extreme, participarea la procedurile de 
plasament familial).  

- Includerea temei violenţei pe agendele întâlnirilor formale ale şcolii.  
- Informarea mai bună a cadrelor didactice privind factorii de risc pentru violenţă.  
- Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi 

intervenţie.  
- Derularea unor programe de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de 

gestionare a unor situaţii concrete de violenţă (autocontrol, negocierea conflictelor, comu-
nicare, mijloace de autoapărare).  

- Încurajarea elevilor în vederea exprimării propriei opinii în timpul petrecut la cursuri.  
- Valorificarea temelor relevante pentru problematica violenţei (drepturile şi îndatoririle 

individului, libertate şi normă/regulă de comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, 
abilităţi sociale).  

- Evitarea centrării exclusiv pe sancţiune şi eliminarea din practica educaţională a unor 
sancţiuni care contravin principiilor pedagogice (de exemplu, sancţionarea comportamentului 
violent prin notă, repetenţie etc.).  

- Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de violenţă 
în şcoală (Observator naţional).  

- Diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din 
punct de vedere socioeconomic, categorie care prezintă un risc accentuat în manifestarea unor 
comportamente violente de către copii lor.  

- Dezvoltarea centrelor de asistenţă psihopedagogică.  
- Dezvoltarea unor programe de prevenire a violenţei şcolare. 
- Creşterea calităţii serviciilor existente şi diversificarea ofertei educative de timp liber.  
- Dezvoltarea de parteneriate între şcoală şi alte instituţii la nivel local - poliţie, jandar-

merie, autorităţi locale, ONG-uri - pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru crearea unei 
vecinătăţi lipsite de pericole privind integritatea fizică şi psihologică a elevilor.  

- Stimularea cercetării şi a dezbaterii publice privind violenţa şcolară şi multiplicarea la 
nivel de sistem a exemplelor de succes în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. 

- Diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate care au 
copii aflaţi în situaţii de risc.  

 
3. Bune practici educaţionale pentru prevenirea violenţei 
Un exemplu relevant de bună practică educaţională, îl reprezintă proiectul educativ de 

prevenire şi consiliere antidrog, coordonat de prof. Tatiana Coşeraru. Beneficiarii direcţi sunt 
elevii Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău şi comunitatea locală. 

 Astfel, proiectul este destinat informării corecte şi complete a tinerilor cu vârste 
cuprinse între 15 şi 18 de ani, asupra riscurilor fizice, psihice, emoţionale şi sociale la care se 
expun prin consumul de droguri. Vom diminua astfel tentaţia şi curiozitatea specifice vârstei şi 
mediilor sociale frecventate de aceştia. 

De asemenea, proiectul va reduce numărul consumatorilor de droguri în rândul tinerilor, 
prin oferirea de consiliere şi tratament specializat, graţie colaborării la nivel judeţean cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog. 
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Proiectul se adresează segmentului de populaţie cel mai expus riscului consumului de 
droguri: elevii din mediul preuniversitar. Date fiind vârsta subiecţilor (15 - 18 ani), transfor-
mările psihologice, emoţionale şi fiziologice ale acestora, lipsa experienţei de viaţă, precum şi 
curiozitatea dezinhibată specifică - adolescenţii devin ţinta predilectă şi cea mai vulnerabilă a 
traficanţilor de droguri. Dacă la cele enunţate anterior mai adăugăm şi comunicarea deficitară 
cu părinţii, putem constata cu uşurinţă că drogurile sunt doar primul pas în procesul infrac-
ţional al tinerilor. 

Din aceste considerente, echipa de proiect împreună cu parteneri specializaţi va identifica 
principalii factori de risc care determină consumul de droguri. De asemenea, va organiza cam-
panii de informare în ceea ce priveşte bolile asociate, delincvenţa juvenilă şi excluderea 
socială. 

Proiectul a fost iniţiat cu scopul informării corecte a elevilor asupra efectelor nocive ale 
drogurilor asupra sănătăţii fizice, mentale şi emoţionale. Obiectivul major implicit este cel de 
reducere a numărului consumatorilor de droguri legale şi ilegale în rândul tinerilor. 

 
3.1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Identificarea principalilor factori de risc din mediul şcolar, social şi familial al ele-

vilor, care pot determina consumul de droguri: - situaţia materială; - anturajul social; - 
modelele parentale; 

2. Informarea elevilor, asupra principalelor categorii de droguri legale şi ilegale existente; 
3. Analiza fenomenelor asociate consumului de droguri: - delincvenţa juvenilă; degra-

darea stării de sănătate; dependenţa; excluderea socială; 
4. Consilierea profesională antidrog, în scopul diminuării ratei consumatorilor de droguri 

în rândul adolescenţilor; 
5. Cultivarea unei mentalităţi sănătoase, în ceea ce priveşte alegerile pe care le fac tinerii, 

pornind de la informaţii de calitate, nu bazate pe impuls şi tentaţii de moment. 
Activitatea principală este cea finală, în care elevii voluntari din proiect organizează 

flashmobul şi campania stradală în centrul oraşului din care fac parte, informând în mod direct 
prin acestea un număr total de 1500 de cetăţeni, în special tineri, asupra: - drepturilor copi-
lului; efectelor nocive ale drogurilor, atât pentru consumator, cât şi pentru cei din proximitatea 
lui; substanţelor chimice şi medicamentelor cu grad ridicat de toxicitate; bolilor asociate 
consumului de alcool şi de tutun; efectelor consumului de alcool de către copiii aflaţi în 
perioada de creştere. 

Elevii voluntari participanţi vor informa prin campania stradală (distribuire de ziare 
gratuite informative) câte 1.500 de tineri din fiecare localitate în care se va desfăşura proiectul. 
Sunt vizaţi, în special, cei din mediul urban, cu un statut social mediu şi înalt, aceştia fiind cei 
mai expuşi riscului de a achiziţiona droguri legale şi ilegale. O altă categorie vulnerabilă de 
tineri este cea formată din elevii provenind din familii dezorganizate, din mediul rural, care 
pot epata prin consum excesiv de băuturi alcoolice din gospodăria proprie. 

 
3.2. Activităţile vizate de proiect. Proiectul educativ de prevenire şi consiliere antidrog, 

vizează mai multe activităţi, dintre care cele mai importante le prezentăm în rândurile 
următoare. 

Prima activitate de proiect: „Prizează viaţa! - activitate anticonsum de droguri legale şi 
ilegale” se va derula în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
judeţean. Elevii vor fi informaţi asupra principalelor categorii de droguri şi a efectelor asupra 
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sănătăţii fizice şi psihice a acestora. De asemenea, se vor identifica principalii factori de risc, 
precum şi strategiile de prevenire a consumului. Ca mijoace de prezentare, se vor folosi studii 
de caz, testimoniale, broşuri informative. Activitatea se va finaliza cu o masă rotundă 
referitoare la efectele nocive ale consumului de droguri în rândul adolescenţilor. 

Cea de-a doua activitate: „Ţigara – plăcere mortală ! – activitate antitutun” va beneficia 
de sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană. Elevii voluntari vor realiza postere şi 
afişe, ca manifest împotriva consumului de tutun în spaţiile publice, în special în şcoli. 
Profesorul coordonator va evalua rata elevilor fumători din şcoală, prin aplicarea de chesti-
onare specifice unui eşantion format din 20 de elevi. De asemenea, elevii vor viziona un 
scurtmetraj documentar pe aceeaşi temă. Sesiunea se va încheia cu o dezbatere referitoare la 
presiunea grupului de a fuma şi cu un joc de rol: cum refuzi o ţigară. 

Pentru a completa spectrul drogurilor legale şi ilegale, cea de-a treia activitate este 
destinată alcoolului. „Ia-ţi grade ... fără alcool!” se va derula în parteneriat cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie. 

Voluntarii vor fi informaţi cu privire la riscul trecerii de la consumul ocazional de alcool 
(pentru elevii majori) la abuz şi dependenţă, oferind şi alternative „sănătoase” de petrecere a 
timpului liber. Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie vor prezenta consecinţele 
legale ale consumului de alcool în public, la volan, precum şi infracţiunile asociate frecvent 
unui astfel de comportament. Activitatea se va finaliza cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri, 
pentru elucidarea tuturor neclarităţilor elevilor referitoare la riscurile asociate consumului de 
alcool. 

Proiectul se încheie cu un Flashmob şi prin Campania stradală „Călcaţi iarba!” – distri-
buire ziar antidrog gratuit. 

Elevii voluntari, îmbrăcaţi în tricouri albe, vor desfăşura o panglică alb-verde de 100 de 
metri, ca simbol al luptei împotriva consumului şi traficului de droguri, fiind organizaţi în 
formă concentrică. 

Ulterior, panglica va fi tăiată în secţiuni mici, care vor fi ataşate de ziarul informativ 
antidrog şi va fi împărţită de elevi voluntari ai comunităţii locale, în semn de solidaritate în 
lupta comună pentru viaţă. Tirajul aproximativ va fi de 1.500 de bucăţi per şcoală participantă, 
în format A4 (4 pagini), fiind editat şi tipărit de echipa de proiect, conform bugetului. De 
asemenea, voluntarii vor aplica un scurt chestionar antidrog beneficiarilor, pentru a măsura 
eficienţa campaniei. 

Monitorizarea şi evaluarea vor avea loc după finalizarea fiecărei activităţi, prin webinarii 
şi conferinţe online între coordonatorii de grup, ceea ce va conduce la adaptarea şi 
îmbunătăţirea în timp real a informaţiilor şi a metodelor de lucru pentru perfecţionarea elevilor 
voluntari. 

La finalizarea proiectului, echipa de coordonatori va elabora un ghid de bune practici, 
care va cuprinde materialele de lucru, procedurile de lucru şi mărturiile beneficiarilor direcţi. 

Proiectul poate continua în şcolile partenere în anii şcolari următori, cu alte grupuri 
selecţionate de elevi voluntari. De asemenea, se pot încheia noi parteneriate şcolare şi se pot 
coordona noi grupe de voluntari, având ca material de lucru ghidul de bune practici, elaborat 
la finalul prezentei ediţii. 

 
Concluzii 
Violenţa face parte din ce în ce mai mult din viaţa socială actuală, motiv pentru care 

considerăm că se impune regândirea şi aplicarea unor măsuri eficiente de prevenţie, atât din 
partea familiei, cât şi din partea şcolii, ca principali agenţi de socializare. 
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Apreciind că proiectul de bună practică educaţională derulat a avut mai multe efecte 
pozitive, considerăm că pentru a asigura reducerea manifestărilor de violenţă în rândul 
tinerilor se impune găsirea de soluţii pentru transpunerea în practică a tuturor măsurilor 
prezentate mai sus, la nivelul fiecărei şcoli, în funcţie de problematica cu care se confruntă.  
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Rezumat: 
În sens juridic, conceptul de reabilitare a persoanei infractorului poate fi definit, din punct de 

vedere al dreptului penal, procesual-penal, criminologie sau execuţional-penal, fiecare definiţie având 
conotaţii deosebite, sub următoarele sensuri: repararea prejudiciului cauzat de către stat bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, anularea antecedentelor penale şi a tuturor incapacităţilor sociale ale 
infractorului, restabilirea la starea iniţială şi reintegrarea în societate a persoanei, iar pe această 
dimensiune necesită a fi făcută o delimitare clară.  

Legiuitorul a prevăzut în Codul penal posibilitatea reabilitării minorilor infractori nu doar prin 
intermediul pedepsei penale, ci şi prin intermediul măsurilor de constrângere cu caracter educativ, 
care, la rândul lor, nu reprezintă elemente ale răspunderii penale şi se aplică în afara limitelor 
acesteia, adică prin intermediul instituţiei liberării de răspundere penală sau al liberării de pedeapsă. 

 
Cuvinte-cheie: reabilitare; condamnare; infractor; infracţiune; pedeapsă. 
 
 
Introducere  
Cuvântul „reabilitare” provine de la latinescul rehabilitatio care înseamnă: a restabili 

prestigiul pierdut, a reintegra pe cineva în drepturile pierdute (în urma unei condamnări sau a 
unei bănuiri false), a restabili buna reputaţie, onoarea, prestigiul ştirbit, a repune pe cineva în 
drepturile personale pierdute [10, p. 896]. 

Termenul de „reabilitare” poate avea tălmăcire dualistă, cum ar fi cea biologică şi cea 
psihologică. Sunt cunoscute diverse tipuri de reabilitare: fizică, socială, socioprofesională, 
neurologică, psihologică, psihiatrică, psihosocială, medicală [16, p. 44]. 

Astfel, în contextul cercetării modalităţilor de reabilitare a criminalilor, considerăm utilă 
definirea conceptelor de: resocializare, reintegrare socială, adaptare socială. 

Distinsul criminolog Igor Ciobanu defineşte: „resocializarea este un proces educativ, 
reeducativ şi de tratament, aplicat persoanelor condamnate penal prin care se urmăreşte 
readaptarea infractorilor la sistemul de norme şi valori general acceptate de societate, în scopul 
reintegrării sociale a acestora şi prevenirii recidivei” [12, p. 474]. 

Legea asistenţei sociale nr. 547 din 25 decembrie 2003 defineşte reintegrarea socială ca 
fiind reabilitarea funcţiilor de bază (economică, educativă, socială etc.) ale unei persoane sau 
familii, care permite acestora să participe la viaţa socială [6]. 

Adaptare socială (postpenitenciară) reprezintă acomodarea la condiţiile de viaţă în 
libertate, asimilarea rolurilor sociale pozitive şi acceptarea valorilor unanim acceptate în 
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societate. Prin acest proces urmează a fi realizată integrarea fostului criminal în societate, fapt 
exteriorizat prin acceptarea de către acesta a regulilor convieţuirii sociale şi respectarea strictă 
a acestora [13, p. 7]. 

În acest context, Legea nr. 297 din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a 
persoanelor eliberate din locurile de detenţie, spre regret, nu defineşte această noţiune, dar în 
art. 11 stipulează, ca principiu de bază, că „procesul de adaptare socială a persoanelor eliberate 
din locurile de detenţie se bazează pe acordarea asistenţei garantate de stat persoanelor 
eliberate din locurile de detenţie şi susţinerea lor în procesul de adaptare socială” [5]. 

Astfel, în continuare ne-am propus să analizăm modalităţile de reabilitare a persoanei, atât 
în procesul penal, cât şi de executare penală, atât pentru adulţi, cât şi pentru minori. 

 
1. Reabilitarea bănuitului, învinuitului, inculpatului în procesul penal 
Potrivit art. 3 din Protocolul nr. 7 adiţional Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale, încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984 şi ratificat de 
Republica Moldova la 24 iulie 1997 [14], atunci când o condamnare penală definitivă este 
ulterior anulată sau când este acordată graţierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit 
dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei 
condamnări este despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu 
excepţia cazului în care se dovedeşte nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut.  

În corespundere cu art. 53 al Constituţiei Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 29 iulie 1994 [1], persoana vătămată într-un drept al său, de o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este 
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.  

În dezvoltarea acestei dispoziţii constituţionale invocăm prevederile de la art. 23 din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii 
Moldova la 14 martie 2003 [2]. Conform acestui articol, „legea procesual penală asigură drep-
turile victimei în urma infracţiunilor sau abuzului de serviciu, precum şi ale persoanei con-
damnate sau arestate nelegitim ori lezate în drepturi în alt mod” [alin. (1)]; „persoana achitată 
sau în privinţa căreia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale 
pe temei de reabilitare are dreptul să fie repusă în drepturile personale pierdute, precum şi să 
fie despăgubită pentru prejudiciul care i-a fost cauzat” [alin. (3)].  

Prin reabilitarea persoanei, în procesul penal, se are în vedere aplicarea prevederilor 
Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art. 23, 390 etc.) şi ale Legii privind 
modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, 
ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (art. 6, 131, 14 etc.).  

Protecţia individului împotriva reţinerii ilegale, arestului ilegal şi condamnării ilegale se 
asigură pe calea recunoaşterii – de către factorii de decizie abilitaţi cu înfăptuirea justiţiei 
penale sau care contribuie la înfăptuirea acesteia – a ilegalităţii acestor măsuri coercitive. 
Aceasta se poate obţine prin scoaterea persoanei de sub urmărirea penală sau încetarea 
urmăririi penale ori prin pronunţarea sentinţei de achitare [15]. 

Măsurile de constrângere statală, îndreptate spre apărarea ordinii de drept, limitează 
considerabil drepturile şi interesele cetăţenilor care sunt bănuiţi, învinuiţi sau inculpaţi de 
săvârşirea unei infracţiuni. De aceea, în cazurile prevăzute de lege, statul poate limita 
inviolabilitatea persoanei. În astfel de cazuri statul apare ca titular al funcţiei de constrângere 
statală. 
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2. Reabilitarea persoanelor în funcţie de pedeapsa aplicată 
Codul penal al Republicii Moldova defineşte pedeapsa penală ca fiind „o măsură de 

constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de 
instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând 
anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor” [3].  

Reabilitarea în dreptul penal este de două forme: de drept şi judecătorească. Principala 
caracteristică a reabilitării de drept constă în faptul că ea operează din oficiu (art. 111 din 
Codul penal). Spre deosebire de reabilitarea de drept, reabilitarea judecătorească este decisă de 
instanţa de judecată (art. 112 din Codul penal).  

În dreptul penal, prin reabilitare a unui condamnat se înţelege reintegrarea completă a 
acestuia prin înfăptuirea şi înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce 
decurg în general dintr-o hotărâre de condamnare şi prin repunerea lui, din punct de vedere 
moral şi social, în situaţia pe care o avea înainte de condamnare [12].  

Aşadar, instituţia de reabilitare în dreptul penal operează la faza de executare a sentinţelor 
sau are un caracter postprocesual. 

Persoanele fizice care au săvârşit infracţiuni pot fi reabilitate în procesul de executare a 
următoarelor pedepse comunitare şi privative de libertate: privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate; munca neremunerată în folosul 
comunităţii; închisoarea; detenţiunea pe viaţă. 

În acest sens, reieşind din categoriile pedepselor, sarcina reabilitării persoanelor care au 
comis infracţiuni revine organelor care pun în executare hotărârile judecătoreşti cu caracter 
penal: Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

În probaţiune, procesul de reabilitare a infractorilor se derulează prin mobilizarea 
serviciilor sociale în jurul beneficiarului, parcurgând următoarele etape: întrevederile cu 
persoana condamnată; consilierea individuală; aplicarea programelor de corecţie a 
comportamentului; supravegherea persoanei; monitorizarea electronică a comportamentului; 
asistenţa persoanei şi soluţionarea nevoilor. 

 Organul de probaţiune, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, 
determină locul şi volumul de muncă pentru condamnat şi, cu ajutorul organizaţiilor şi 
asociaţiilor, identifică obiectivele la care poate fi folosită munca neremunerată în folosul 
comunităţii. 

Monitorizarea electronică constă în supravegherea prin utilaje electronice a persoanei 
liberate de pedeapsa penală [7], care se aplică la stabilirea unor interdicţii sau obligaţiuni. 
Această măsură se execută obligând condamnatul să nu părăsească un anumit perimetru, în 
decursul unei perioade de timp, cu excepţia timpului pe care individul îl petrece la locul de 
muncă sau alte locuri permise de lege. 

Beneficiile la utilizarea monitorizării electronice sunt: reduce recidiva; previne influenţele 
negative ale închisorii (pedeapsă fără încarcerare); oferă transparenţă în viaţa de zi cu zi a 
infractorului; stabileşte limite clare permise de lege; face ca infractorul să fie conştient de 
propriul comportament; contribuie la protecţia victimelor. 

Reabilitarea infractorilor după liberarea de pedeapsa penală se efectuează în cadrul: 
a) condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei; 
b) liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen; 
c) amânării executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de 

pînă la 8 ani. 
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Hotărârile judecătoreşti privind aplicarea categoriilor de liberare de pedeapsă aplicate se 
pun în executare de către instituţia probaţiunii, iar reabilitarea acestor categorii de persoane, de 
asemenea, revine acestei instituţii. 

Pe parcursul perioadei de probaţiune în privinţa persoanelor liberate de pedeapsa penală 
se efectuează o permanentă monitorizare şi evaluare a cazului, se urmăreşte permanent modul 
în care persoana respectă măsurile/obligaţiile care îi sunt impuse, modificările apărute în 
situaţia lui şi apreciază în ce măsură aceste schimbări generează riscul de a comite noi 
infracţiuni. 

Asistenţa psihosocială trebuie să se adreseze subiectului probaţiunii, abordând orice 
probleme asociate, de natură medicală, psihologică, socială, vocaţională şi juridică.  

Reabilitarea persoanei în cadrul sistemului penitenciar este un proces continuu, care are 
loc prin: evaluarea psihosocială deţinutului; evaluarea pericolului social şi a riscului de 
recidivă; întocmirea programului individual de lucru cu deţinutul; supravegherea respectării 
ordinii de executare a activităţilor cuprinse în acest program; evaluarea rezultatelor lucrului cu 
deţinutul; realizarea programelor psihosociale; realizarea programului de pregătire către 
liberare – întocmirea rapoartelor pentru eliberarea condiţionată, care combină evaluarea 
riscurilor şi a gradului de pericol cu propuneri pentru planul individual de lucru în comunitate; 
prezentarea informaţiei referitor la relaţiile cu societatea, ceea ce este important pentru deţinut 
la eliberarea din penitenciar. 

Acest fapt se datorează serviciilor create pe teritoriul penitenciarelor: educativ, sportiv, de 
asistenţă socială, psihologic, juridic, medical etc., care oferă posibilitatea antrenării deţinuţilor 
în activităţi de resocializare.  

Totodată, mobilizarea serviciilor sociale şi accesul pe teritoriul penitenciarelor a organi-
zaţiilor nonguvernamentale, a asociaţiilor obşteşti pentru protecţia drepturilor omului, a servi-
ciilor de stat de angajare în câmpul muncii, a serviciului de probaţiune penitenciară etc. 
contribuie la reabilitarea deţinuţilor şi preluării unor convingeri prosociale. 

 
3. Reabilitarea minorilor supuşi măsurilor de constrângere cu caracter educativ 
Codul penal prevede, în art. 104, măsurile de constrângere cu caracter educativ care se 

aplică minorilor la liberarea de pedeapsă sau de răspundere penală. 
Operativitatea şi oportunitatea măsurilor de reabilitare are o importanţă deosebit de mare 

pentru desfăşurarea în ansamblu a reabilitării. Pe această cale se împiedică creşterea 
prejudiciului iniţial, pe de o parte, iar, pe de altă parte, cu cât reabilitarea decurge mai repede, 
cu atât e mai mare şansa ca prejudiciul să fie reparat integral. 

În cazul aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ se verifică modul în care 
se execută, prin: exercitarea controlului asupra modului de supraveghere a minorului de către 
părinţi, persoanele care îi înlocuiesc sau organele specializate de stat; verificarea periodică a 
prezenţei minorului la cursurile de învăţămînt sau de calificare profesională; efectuarea vizite-
lor la domiciliul minorului, la locul de muncă, de studii sau la sediul organului de reabilitare; 
verificarea respectării programului de reabilitare psihologică, solicitând periodic, în scris, 
concluziile specialiştilor; menţinerea legăturii cu persoanele fizice sau juridice (membri ai 
familiei, poliţia, primăria, organul de protecţie a drepturilor copilului, victima infracţiunii ş.a.) 
care pot stabili orice modificare apărută în situaţia minorului. 

În lucrul cu minorii se procedează la evaluarea psihosocială a personalităţii care cuprinde 
informaţii referitoare la: personalitatea minorului, mediul familial şi social, precum şi evoluţia 
persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional; principalele probleme cu care se 
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confruntă persoana; evaluarea riscului de recidivă şi a pericolului pentru siguranţa publică; 
modul în care părinţii, tutorii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin [9]. 

Aşadar, perspectivele de reintegrare în societate sunt estimate după analiza tuturor datelor 
menţionate şi trebuie să fie prezentate obiectiv şi motivat. Pentru a stabili care sunt perspec-
tivele de reintegrare, este necesar să fie analizate: dorinţa persoanei pentru reabilitare; dorinţa 
membrilor familiei sau altor persoane apropiate în sprijinirea persoanei în vederea reabilitării 
sale; oportunităţile pe care le are persoana sau pe care le oferă societatea în care trăieşte, cum 
ar fi: continuarea studiilor, calificarea, recalificarea, ocuparea unui loc de muncă etc.; 
programele educaţionale în care poate fi inclusă persoana în scopul reabilitării sale (dezinto-
xicare, însuşirea unor deprinderi şi abilităţi sociale); condiţiile în care trăieşte (familia, grupul 
de prieteni). 

Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului prevede, în art. 29, că: 
„Repartizarea copilului în instituţii educative speciale se face numai conform hotărârii jude-
cătoreşti, la propunerea organelor de resort respective de pe lângă autorităţile administraţiei 
publice locale. Copilul care se află într-o instituţie educativă specială are dreptul la tratament 
uman, ocrotire a sănătăţii, instruire generală sau profesională, întrevedere cu părinţii, rudele şi 
alte persoane interesate, la concediu, corespondenţă. O condiţie obligatorie a deţinerii copiilor 
în instituţii educative speciale este reeducarea în vederea revenirii lor la un mod normal de 
viaţă” [8]. 

Caracterul educativ al măsurilor educative se explică prin faptul că procurorul sau 
instanţa de judecată, urmărind scopul corectării minorului infractor şi aplicând măsurile de 
constrângere, influenţează adolescentul prin intermediul convingerii, făcându-l să înţeleagă 
inadmisibilitatea comiterii infracţiunilor. 

 
Concluzii 
În legislaţia penală a mai multor state, conceptul de reabilitare a persoanelor care comit 

infracţiuni este reglementat diferit, fie în sens de restabilire a drepturilor şi libertăţilor 
persoanei care a fost supusă, într-un mod ilegal sau neîntemeiat, urmăririi penale, precum şi de 
reparare a prejudiciului cauzat acestei persoane, fie în sens de stingere a antecedentelor penale, 
cu anularea incapacităţilor şi decăderilor din drepturile acestora. 

Reabilitarea persoanelor este o consecinţă a abuzurilor organelor publice sau a organelor 
judiciare, manifestate faţă de cetăţeni, prin despăgubirea ulterioră, ori o stare a persoanei care 
se consumă după executarea pedepsei, absorbind antecedentele penale. 

Reabilitarea infractorilor se desfăşoară prin mai multe modalităţi şi la diferite faze ale 
procesului penal, atât în faza de urmărire şi judecare a cauzei, cât şi în faza de executare a 
pedepsei. 

Prin „reabilitare” se înţelege recunoaşterea, în cadrul urmăririi penale sau examinării 
cauzei în instanţa judecătorească, a nevinovăţiei persoanei (bănuite, învinuite sau inculpate). 

În dreptul penal, prin reabilitare a unui condamnat se înţelege reintegrarea completă a 
acestuia, prin înfăptuirea şi înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce 
decurg în general dintr-o hotărâre de condamnare. 

Reabilitarea judecătorească survine după executarea pedepsei, în decursul executării la 
dispunerea de către instanţa de judecată sau după epuizarea condiţiilor prevăzute în legea 
penală. 

Reabilitarea unui minor poate fi declanşată şi fără a fi supus pedepsei penale, dacă la 
executarea unor măsuri de constrângere cu caracter educativ, în care organele competente 
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întrebuinţează măsurile şi serviciile indispensabile persoanei, primele dau rezultate şi îşi ating 
efectul prosocial. 

Spre deosebire de instituţiile penitenciare, unde persoanele deţinute sunt reabilitate într-un 
mediu închis, în probaţiune, reabilitarea funcţiilor de bază ale infractorilor pentru reintegrarea 
în societate ar putea fi mult mai sporită, datorită motivării de a beneficia de serviciile sociale. 

Reabilitarea deţinutului în instituţiile penitenciare nu este atât de eficientă, deoarece 
efectele închisorii sunt mult mai negative, prin: grad sporit de recidivă, cost ridicat pentru 
societate şi economie, cost ridicat pentru familia deţinutului, paradoxul privind resocializarea 
într-un spaţiu închis. 
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Rezumat:  
Conceptul de cooperare internaţională este indisolubil legat de cel al relaţiilor internaţionale, ca 

acte ce presupun cel puţin un element de extraneitate. Extraneitatea se referă la existenţa, într-un 
raport juridic, a altui stat sau a unei organizaţii internaţionale. Putem spune astfel că cele două noţiuni 
se completează reciproc, dând naştere unor consecinţe juridice deosebite. Primele reguli de conduită cu 
caracter internaţional au apărut din timpuri străvechi, pornind de la elemente disparate şi de natură 
bilaterală. Pe măsura evoluţiei istorice, relaţiile internaţionale, la început rudimentare şi limitate ca 
obiect, s-au dezvoltat şi diversificat, rolul principal în acest proces complex revenind statelor. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiuni; informaţii internaţionale; asistenţă judiciară; curtoazie interna-

ţională; relaţii internaţionale. 

 
Introducere 
Atitudinea statelor de a coopera se manifestă prin încheierea unor convenţii, tratate, 

acorduri, pacte bilaterale sau multilaterale. Ele pot avea un caracter zonal, regional sau 
universal, în funcţie de relaţia ce formează obiectul cooperării. 

Primele manifestări de acest gen au avut loc încă din Antichitate şi s-au dezvoltat până în 
zilele noastre, devenind un mod de manifestare a statelor în acţiunea de relaţionare dintre ele. 
La baza unor astfel de relaţii interstatale pot sta motive pozitive sau negative. Numim pozitive 
acele relaţii ce nu au la bază existenţa unei fapte ilicite, cauzatoare de consecinţe periculoase şi 
negative, acele relaţii care se fundamentează pe existenţa unei fapte ilicite care a periclitat 
ordinea socială. 

 
1. Cadrul general 
România a devenit, alături de Bulgaria, membru cu drepturi depline al Europol, organism 

prin care realizează un schimb de date şi informaţii ce vizează infracţiuni financiare, trafic de 
droguri şi de fiinţe umane, contrabandă, omoruri şi răpiri. De asemenea, se colaborează şi 
pentru rezolvarea unor infracţiuni grave asupra proprietăţii, trafic de materiale nucleare şi 
radioactive, infracţiuni contra mediului, furturi şi terorism, cu accent pe grupările infracţionale 
implicate.  

Unitatea Naţională Europol a fost înfiinţată în cadrul unei convenţii de twinning, ce s-a 
derulat în perioada 1 ianuarie - 22 iunie 2005, în urma semnării de către România, la data de 
25 noiembrie 2003, a Acordului privind cooperarea României şi Oficiul European de Poliţie – 
Europol.  

Cooperarea mai vizează şi schimbul de informaţii în vederea verificării, completării şi 
valorificării pe căile cele mai adecvate a cunoştinţelor de specialitate, a raportărilor de situaţii 
generale, proceduri de investigare, metode de prevenire a criminalităţii, consultanţă şi sprijin 
în investigaţiile individuale.  
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Pentru România, această primă reuniune reprezintă continuarea firească a responsa-
bilităţilor asumate prin semnarea la 25 noiembrie 2003 a Acordului privind cooperarea dintre 
România şi Oficiul European de Poliţie – Europol, instrument juridic ce reglementează 
colaborarea cu Europol, până la intrarea în vigoare pentru ţara noastră a Convenţiei Europol. 
Aşadar, a fost publicată Legea nr. 197/20041 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea 
dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2003. 

Conform art. 2, scopul Acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele membre 
ale Uniunii Europene, acţionând prin intermediul Europol şi România, pentru combaterea 
formelor grave ale criminalităţii internaţionale, în domeniile expuse în art. 3, în special prin 
schimbul de informaţii şi contacte periodice între Europol şi România. 

Cooperarea se referă la toate domeniile de criminalitate incluse în mandatul Europol la 
data intrării în vigoare a Acordului, precum şi la infracţiunile conexe. 

Uniunea Europeană şi România au lansat, în data de 3 septembrie 2004, un nou proiect de 
înfrăţire instituţională, proiect finanţat de Uniunea Europeană cu 600.000 euro şi cofinanţat de 
Guvernul României cu 50.000 de euro.  

Înţelegerea mai vizează intensificarea, prin intermediul Europol, a cooperării între statele 
membre ale UE şi România, în combaterea formelor grave ale infracţionalităţii transfron-
taliere.  

Punctul Naţional Focal este singura instituţie din România care comunică cu Europolul.  
În perioada celor 12 luni de desfăşurare a proiectului, experţi din statele membre ale UE 

au lucrat împreună cu partenerii români, pentru a întări structurile necesare şi capacitatea 
operaţională a Punctului Naţional Focal în domeniile cooperării internaţionale poliţieneşti. 

Autorităţile competente de aplicarea legii din România, responsabile potrivit legislaţiei 
naţionale, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor prevăzute de art. 3 sunt:  

- Ministerul Administraţiei şi Internelor;  
- Inspectoratul General al Poliţiei Române;  
- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;  
- Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă;  
- Comandamentul Naţional al Jandarmeriei;  
- Ministerul Finanţelor Publice;  
- Direcţia Generală a Vămilor;  
- Serviciul Român de Informaţii;  
- Direcţia pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului;  
- Ministerul Public;  
- procurorii. 
România notifică Europol despre orice schimbări operate în cadrul acestor instituţii, în 

termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a respectivelor modificări, şi furnizează la 
cererea acestuia, prin intermediul Punctului Naţional Focal, toate informaţiile referitoare la 
organizarea internă, atribuţiile şi sistemele de protecţie a datelor personale ale autorităţilor 
competente. 

De asemenea, România notifică Europol, cu privire la scopul pentru care a fost furnizată 
respectiva informaţie şi orice restricţii privind folosirea, ştergerea sau distrugerea acesteia, 
inclusiv posibilele restricţii de acces, în termeni generali sau specifici. În cazul în care 

                                                 
1 Publicată în M. Of. nr. 498 din 02 iunie 2004. 
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necesitatea unor astfel de restricţii devine evidentă după furnizarea informaţiei, România va 
informa ulterior Europol în legătură cu astfel de restricţii. 

După primirea informaţiei, Europol stabileşte, cât mai curând posibil, dar nu mai mult de 
6 luni de la primire, dacă şi în ce măsură datele personale furnizate pot fi incluse în bazele de 
date ale Europol. Europol, la rândul său, notifică României cât mai curând posibil, după ce s-a 
hotărât că datele personale nu vor fi incluse în baza de date. În aceste condiţii, datele personale 
care au fost transmise sunt şterse, distruse sau returnate, în cazul în care aceste date nu sunt 
sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol, ori în cazul în care nu s-a luat nicio hotărâre 
privind includerea lor în bazele de date Europol, în termen de 6 luni de la primirea lor. 

Europol este responsabil de asigurarea accesului la datele personale, înainte de includerea 
lor în bazele de date ale Europol, numai pentru un funcţionar Europol autorizat corespunzător, 
în scopul de a hotărî dacă aceste date personale pot sau nu pot să fie incluse în bazele de date 
ale Europol. 

Dacă Europol, după această evaluare, are motive să presupună că datele furnizate nu sunt 
exacte sau nu mai sunt actuale, informează România despre această situaţie, caz în care 
România verifică datele şi informează Europol despre rezultatul unor astfel de verificări. 

În cazul în care datele personale sunt transmise la cererea României, acestea pot fi folosite 
numai în scopurile ce însoţesc solicitarea. În cazul în care datele personale sunt transmise fără 
o anume solicitare, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, 
precum şi orice restricţie privind folosirea, ştergerea sau distrugerea acestora, inclusiv 
eventuale restricţii de accesare, în termeni generali sau specifici. În cazul în care necesitatea 
unor astfel de restricţii devine evidentă după furnizare, Europol informează ulterior România 
despre aceste restricţii. 

Conform Acordului, România trebuie să îndeplinească anumite condiţii, pentru toate 
transmisiile de date personale ale Europol către România. 

România, în conformitate cu legislaţia sa naţională, se asigură că datele personale primite 
de la Europol sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice. 

Datele personale care evidenţiază originea rasială, opţiunile politice sau religioase ori alte 
credinţe sau care se referă la sănătate şi viaţă sexuală sunt furnizate numai în cazurile absolut 
necesare şi numai în completarea altor informaţii. 

În cazul în care nu se garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor, nu se mai furni-
zează niciun fel de date personale. 

În cazul în care Europol observă că datele personale transmise sunt incorecte, nu mai sunt 
valabile ori nu ar fi trebuit să fie transmise, informează Punctul Naţional Focal despre aceasta, 
care, la rândul său, confirmă că datele vor fi corectate sau şterse. 

Europol păstrează evidenţa tuturor transmisiilor de date personale efectuate în temeiul 
prezentului articol, precum şi a justificărilor pentru aceste transmisii. 

Păstrarea datelor personale transmise de Europol nu poate depăşi 3 ani. Fiecare limită de 
timp începe de la data la care are loc un eveniment care conduce la stocarea acelor date.  

 
 2. Confidenţialitatea informaţiilor 
Toate informaţiile procesate de sau prin Europol, cu excepţia informaţiilor marcate în 

mod expres sau clar recunoscute a fi informaţii publice, fac obiectul unui nivel primar de secu-
ritate în cadrul organizaţiei Europol, precum şi în statele membre ale Uniunii Europene. 
Informaţiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesită marcajul spe-
cific al unui nivel de securitate Europol, ci sunt considerate ca informaţii Europol. 
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Părţile contractante asigură nivelul de protecţie primar, pentru toate informaţiile schim-
bate în baza Acordului, prin mai multe măsuri, inclusiv obligaţia de discreţie şi confiden-
ţialitate, limitarea accesului la informaţie pentru personalul autorizat. 

Informaţiile care necesită măsuri suplimentare de securitate fac obiectul unui nivel de 
securitate al României sau Europol, care este indicat printr-un marcaj specific. Informaţiilor le 
este atribuit un astfel de nivel de securitate, numai dacă este strict necesar şi numai pentru 
perioada necesară.  

 România este răspunzătoare, potrivit legislaţiei sale naţionale, de orice prejudiciu cauzat 
unei persoane fizice, rezultat în urma unor erori de drept sau de fapt, în informaţiile schimbate 
cu Europol. Dacă aceste erori, de drept sau de fapt, s-au produs ca rezultat al unor date 
comunicate eronat ori al neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către Europol sau unul dintre 
statele membre ale Uniunii Europene ori altă parte terţă, Europol este obligat să ramburseze, la 
cerere, sumele plătite drept compensaţie, numai dacă informaţiile au fost folosite cu încălcarea 
Acordului. 

În cazul în care Europol este obligat să ramburseze statelor membre ale Uniunii Europene 
sau unei terţe părţi sumele acordate unei părţi vătămate drept compensaţie pentru daune, iar 
daunele sunt cauzate de faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de Acord, 
România va fi obligată să ramburseze, la cerere, sumele pe care Europol le-a plătit unui stat 
membru al Uniunii Europene ori unei terţe părţi, pentru acoperirea sumelor plătite drept 
compensaţie de acesta.  

 
3. Modalităţi de transmitere a cererilor de cooperare internaţională 
Conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 302/2004, cererile de asistenţă judiciară în materie 

penală pot fi transmise direct de autorităţile judiciare solicitante autorităţilor judiciare soli-
citate, în cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil în relaţia dintre statul 
solicitant şi statul solicitat reglementează acest mod de transmitere. 

În afara cazurilor prevăzute mai sus, cererile de asistenţă judiciară în materie penală pot fi 
transmise direct de autorităţile judiciare solicitante autorităţilor judiciare solicitate, în caz de 
urgenţă, însă o copie a acestora va fi transmisă simultan la Ministerul Justiţiei sau la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz. 

Astfel, transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediul Organizaţiei Interna-
ţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). 

Unele instrumente ale Consiliului Europei permit transmiterea directă a cererilor de 
asistenţă judiciară, stricto sensu, fie numai în caz de urgenţă, cu obligativitatea transmiterii 
unei copii la autoritatea centrală (Primul Protocol adiţional, din 17 martie 1978, la Convenţia 
europeană de asistenţă judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959), fie în toate cazurile (Al 
doilea Protocol adiţional, din 8 noiembrie 2001, la Convenţia europeană de asistenţă judiciară 
în materie penală). 

De aceea, este foarte important ca autoritatea judiciară română solicitantă să verifice, în 
fiecare caz, care este instrumentul juridic aplicabil, cu dispoziţiile cele mai favorabile, iar în 
cazul convenţiilor multilaterale trebuie verificate obligatoriu lista statelor părţi şi eventualele 
declaraţii ale acestora privind modalitatea de transmitere şi limbile acceptate. 

Alte modalităţi de transmitere a cererilor, în baza acordului între statul solicitant şi statul 
solicitat, sunt şi mijloacele electronice adecvate, în special faxul, atunci când sunt disponibile, 
dacă autenticitatea şi confidenţialitatea cererii, precum şi credibilitatea datelor transmise sunt 
garantate. Dispoziţiile de mai sus nu împiedică recurgerea la căile urgente. 
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Conform art. 17 din Legea nr. 302/2004, limbile utilizate în cererile de extrădare, transfe-
rul de proceduri în materie penală, recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi a actelor 
judiciare, transferarea persoanelor condamnate, asistenţa judiciară în materie penală, prevăzute 
de titlurile II şi IV-VII adresate României şi actele anexe, trebuie însoţite de o traducere în 
limba română sau în limba engleză ori franceză. 

În cazul în care documentele menţionate sunt traduse într-o altă limbă decât limba 
română, autoritatea centrală competentă potrivit dispoziţiilor art. 13 (Ministerul Justiţiei, Par-
chetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor) 
sau autoritatea judiciară competentă, în cazul transmiterii directe, ia măsuri pentru traducerea 
acestora în regim de urgenţă. 

Cererile formulate de autorităţile române, şi actele anexe, trebuie însoţite de traduceri în 
una dintre limbile prevăzute în instrumentul juridic aplicabil în relaţia cu statul solicitat. 
Cererile formulate în temeiul curtoaziei internaţionale şi actele anexe, trebuie traduse în limba 
oficială a statului solicitat. Traducerea cererilor şi a actelor anexe se realizează de autoritatea 
care are competenţa de a formula cererea. 

Răspunsul la cererile adresate României este redactat în limba română, traducerea 
acestuia în limba oficială a statului solicitant sau în una dintre limbile engleză ori franceză 
fiind facultativă, cu excepţia cazului în care prin instrumentul juridic internaţional aplicabil se 
dispune altfel. 

În cazul în care răspunsul la cererile formulate de autorităţile române nu este redactat în 
limba română sau însoţit de o traducere în limba română, autoritatea centrală competentă, sau 
autoritatea judiciară competentă, în cazul transmiterii directe, ia măsuri pentru traducerea 
acestuia. 

 
4. Suportarea cheltuielilor cu îndeplinirea cererilor de cooperare internaţională 
Conform art. 20 din Legea nr. 302/2004, cheltuielile ocazionate de îndeplinirea unei ce-

reri de cooperare internaţională în materie penală sunt suportate, de regulă, de statul solicitat. 
Cu toate acestea, sunt în sarcina statului sau a autorităţii judiciare solicitante: 

 a) indemnizaţiile şi remuneraţiile martorilor şi experţilor, precum şi cheltuielile de 
călătorie şi de şedere; 

 b) cheltuielile ocazionate de remiterea obiectelor; 
 c) cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor pe teritoriul statului solicitant sau la 

sediul unei autorităţi judiciare; 
 d) cheltuielile ocazionate de tranzitul unei persoane de pe teritoriul unui stat străin sau de 

la sediul unei autorităţi judiciare către un stat terţ; 
 e) cheltuielile ocazionate de recurgerea la o videoconferinţă pentru îndeplinirea unei 

cereri de asistenţă judiciară; 
 f) alte cheltuieli considerate drept extraordinare de statul solicitat, în funcţie de mijloa-

cele umane şi tehnologice utilizate pentru îndeplinirea cererii. 
Ca urmare a unui acord între autorităţile române solicitate şi autorităţile străine solicitante, 

se poate deroga, în cazuri excepţionale, de la prevederile menţionate mai sus. 
Cheltuielile care revin statului român se suportă de la bugetul de stat şi sunt cuprinse, 

după caz, în bugetul Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 



240 Devianţă şi criminalitate 

5. Remiterea de obiecte în procedurile de cooperare internaţională 
Conform art. 21 din Legea nr. 302/2004, în cazul în care cererea are ca obiect sau implică 

remiterea de obiecte sau de alte bunuri, acestea pot fi predate atunci când nu sunt indispen-
sabile dovedirii unei fapte penale, a cărei urmărire şi judecată ţine de competenţa autorităţilor 
judiciare române. 

Remiterea obiectelor şi a altor bunuri poate fi amânată sau efectuată sub condiţia restituirii. 
Dispoziţiile de mai sus nu pot aduce atingere drepturilor terţilor de bună-credinţă şi 

drepturilor statului român, atunci când aceste obiecte şi bunuri pot reveni acestuia. 
Obiectele şi bunurile nu vor fi predate decât în temeiul unei hotărâri definitive, pronun-

ţate în acest sens de autoritatea judiciară competentă. 
În cazul cererilor de extrădare, predarea obiectelor şi a bunurilor se poate efectua chiar 

dacă nu se acordă extrădarea, în special din cauza fugii sau decesului persoanei extrădabile. 
 
Concluzii 
Din prezentarea generală a conceptului şi sferei cooperării internaţionale în materie 

penală, se poate observa importanţa, necesitatea şi justificarea acesteia în contextul actual al 
relaţiilor internaţionale.  

Scopul cooperării în materie penală este unul foarte precis, conturat cu foarte mulţi ani în 
urmă de către cei care au conştientizat progresele şi perspectivele acestei globalizări. 

Statele au observat că în faţa pericolului este bine să nu fii singur, deoarece mijloacele 
unui singur stat, izolat, nu sunt suficiente să estompeze pericolul neprevăzut. Pe lângă această 
unire în faţa pericolului, cooperarea internaţională mai are şi alte avantaje, cum ar fi: progresul 
economic şi social al ţărilor, crearea unei pieţe comune sau unice de defacere a mărfurilor, 
libera circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor, eliminarea taxelor vamale, toate acestea cu 
respectarea principiilor constituţionale şi ale liberei concurenţe. 

Cu toate acestea însă cooperarea internaţională în materie penală nu a atins pragul maxim 
de maturitate, deoarece în practică sunt foarte multe probleme care frânează activitatea de coo-
perare, dintre acestea menţionăm: - existenţa unor limbi diferite; - diversitatea sistemelor 
judiciare; - existenţa unor legislaţii diferite; - existenţa unor legi penale diferite; - caracterul 
lent al mecanismelor de transmitere a solicitărilor; - absenţa practicilor de urmărire şi control 
în ceea ce priveşte solicitările de ajutor judiciar; - dubla incriminare; - apărarea cetăţenilor 
proprii; - autorităţile controlează statul solicitat în ceea ce priveşte respectarea garanţiilor 
procesuale şi stabilirea unor căi diferite de recurs; - limite ale cooperării din cauze difuze, cum 
ar fi interesele naţionale sau ordinea publică.  

De aceea, pentru a elimina pe cât posibil aceste dificultăţi sau a le diminua, statele au 
adopat în permanenţă noi reguli de cooperare în vederea armonizării instrumentelor de lucru. 
Astfel, s-au adoptat: - Decizia-cadru adoptată de Consiliu pe 27 ianuarie 2003, referitoare la 
protejarea mediului înconjurător prin intermediul dreptului penal; - Decizia-cadru, adoptată de 
Consiliu pe 28 noiembrie 2002, cu privire la întărirea cadrului penal pentru combaterea 
ajutorului la intrarea, circulaţia şi şederea ilegale; - Directiva 2002/90/CE a Consiliului, din 28 
noiembrie 2002, cu privire la întărirea cadrului penal pentru combaterea ajutorului la intrarea, 
circulaţia şi şederea ilegale; - Decizia-cadru, adoptată de Consiliu pe 19 iulie 2002, referitoare 
la traficul cu fiinţe umane; - Decizia-cadru referitoare la infracţiunea de terorism adoptată de 
Consiliu pe 13 iunie 2002; - Decizia-cadru, adoptată de Consiliu pe 26 iunie 2001, referitoare 
la infracţiunea de spălare de bani, identificare, urmărire, imobilizare, punere sub sechestru şi 
confiscarea instrumentelor şi bunurilor care provin din infracţiune; - Decizia-cadru, adoptată 
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pe l6 decembrie 2001, în legătură cu falsificarea monedei euro; - Decizia-cadru, adoptată pe 
28 mai 2001, cu privire la infracţiunile derivate din folosirea instrumentelor de plată, altele 
decât banii; - Decizia-cadru, adoptată de Consiliu pe 15 martie 2001, referitoare la statutul 
victimei în procesul penal; - Contact direct între autorităţile judecătoreşti; - Compatibilitatea 
diferitelor sisteme judiciare şi abordarea legilor substanţiale şi procesuale; - Recunoaşterea 
mutuală a deciziilor judecătoreşti; - Stabilirea unor mecanisme mixte de evaluare; - Crearea 
unor proceduri şi formule care să favorizeze participarea autorităţilor judiciare ale unui stat în 
executarea acţiunilor pe teritoriul altui stat. Echipele mixte de investigaţie; - Crearea unor 
structuri care să favorizeze cooperarea judiciară internaţională.  
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I. Observaţii generale. Legiuitorul din anul 2009 a sistematizat infracţiunile de corupţie 

în primul capitol al titlului V „Infracţiuni de corupţie şi de serviciu” al părţii speciale a noului 
Cod penal, consacrându-le şase texte în acel grup de incriminări, respectiv de la art. 289 la  
art. 294, şi un text comun cu unele infracţiuni de serviciu, respectiv art. 308, în capitolul II al 
aceluiaşi titlu. 

În capitolul 1, cu denumirea „Infracţiuni de corupţie”, la stabilirea conţinuturilor acestor 
incriminări s-au avut în vedere, pe de o parte, reglementarea acestor fapte în Codul penal din 
1968, iar pe de altă parte, dispoziţiile din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie1, textelor aducându-li-se modificări semnificative, atât prin 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal2, cât şi prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal3, faţă de cum fuseseră gândite de comisia de 
redactare a Proiectului de Cod penal (denumit în continuare Proiectul4). 

Ca atare, cadrul infracţiunilor de corupţie (art. 289-294, art. 308) a fost complet revizuit şi 
sistematizat nu doar prin preluarea în textul Codului a incriminărilor cuprinse în Legea  
nr. 78/2000, dar şi prin reformularea unor texte ori contopirea altora. 

În grupul infracţiunilor de corupţie au fost introduse luarea de mită (art. 289), darea de 
mită (art. 290), traficul de influenţă (art. 291) şi cumpărarea de influenţă (art. 292), nemaifiind 
preluată primirea de foloase necuvenite, prevăzută în art. 256 din Codul penal de la 1968, toate 
textele fiind modificate, de regulă, în sensul extinderii sferei de incidenţă a acestora. 

                                                 
1 Publicată în M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
2 Publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 Publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012. 
4 Disponibil pe site-ul Ministerului Justitiei, unde a fost postat la adresa http://www.just.ro/MeniuStanga/ 

Normativepapers/Proiectedeactenormativeaflate%C3%AEndezbatere/tabid/93/Default.aspx (ultima accesare la data 
de 10 martie 2012). 



Constantin Duvac 243 

Denumirea titlului V din partea specială a noului Cod penal a fost considerată discutabilă 
de unii autori, deoarece fiecare din aceste grupe de infracţiuni (de corupţie şi de serviciu) are 
un obiect juridic distinct. Acestea ar putea coexista sub o denumire comună (cu un obiect 
juridic comun de grup), cum ar fi aceea de „infracţiuni contra intereselor publice”, aşa cum 
prevedea noul Cod penal din 2004 (adoptat prin Legea nr. 301/20045) care sistematiza sub 
acest titlu atât infracţiunile de corupţie, cât şi pe cele de serviciu, ca şi alte infracţiuni care se 
înscriu în acest obiect juridic comun. Denumirea titlului nu poate să constea dintr-o simplă 
asociere a denumirii infracţiunilor componente, ci trebuie să exprime trăsăturile comune ale 
grupelor de infracţiuni componente6. 

Reglementarea infracţiunilor de corupţie în noul Cod penal este în consens cu prevederile 
Convenţiei penale a Consiliului Europei privind corupţia, ratificată de România prin Legea  
nr. 27/20027, act care defineşte corupţia activă8 şi corupţia pasivă9. 

În urma ratificării de către România a Protocolului adiţional la Convenţia penală a 
Consiliului Europei privind corupţia, prin Legea nr. 260/200410, cadrul infracţiunilor de 
corupţie s-a completat cu o prevedere referitoare la extinderea incidenţei normelor penale 
respective asupra faptelor de dare şi luare de mită comise de persoanele implicate în soluţio-
narea litigiilor pe cale de arbitraj intern sau internaţional (art. 2-4 din Protocol). 

Astfel, conform art. 293 – Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj11 sau în 
legătură cu aceştia –, dispoziţiile din art. 289-290 se aplică în mod corespunzător şi persoa-
nelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un 
litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent dacă procedura 
arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. Aceste fapte nu erau 
incriminate explicit în legislaţia penală anterioară. 

Potrivit art. 294 – Fapte săvârşite de către funcţionarii străini sau în legătură cu aceştia12 – 
(text preluat cu modificări din art. 81 Legea nr. 78/2000), aşa cum a fost modificat prin Legea 
nr. 187/2012, prevederile din acest capitol se aplică în privinţa următoarelor persoane, dacă, 
prin tratatele internaţionale la care România este parte, nu se dispune altfel: funcţionarilor sau 
persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane 
care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România 

                                                 
5 Publicată în M. Of. nr. 575 din 29 iunie 2004. Intrarea sa în vigoare a fost însă amânată, în mod succesiv, 

prin: O.U.G. nr. 58/2005, publicată în M. Of. nr. 552 din 28 iunie 2005; O.U.G. nr. 50/2006, publicată în M. Of. nr. 
566 din 30 iunie 2006 şi O.U.G. nr. 73/2008, publicată în M. Of. nr. 440 din 12 iunie 2008, până la data de 1 
septembrie 2009. În temeiul art. 446 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, Legea nr. 301/2004 
a fost abrogată fără să fi intrat vreodată în vigoare. 

6 A se vedea G. Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal, în Revista de 
drept penal nr. 1/2008, p. 26. 

7 Publicată în M. Of. nr. 65 din 30 ianuarie 2002. 
8 Corupţia activă reprezintă promisiunea, oferirea sau darea cu intenţie, de către persoane, direct sau indirect, 

a unui folos necuvenit, unui funcţionar public, pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la 
îndeplinirea unui act în exerciţiul funcţiilor sale. 

9 Corupţia pasivă semnifică solicitarea ori primirea cu intenţie, de către un funcţionar public, direct sau 
indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel 
de folos, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la îndeplinirea unui act în exerciţiul funcţiilor sale. 

10 Publicată în M. Of. nr. 612 din 7 iulie 2004. 
11 A se vedea, în această privinţă, art. 533-612 (arbitrajul intern) şi art. 1096-1118 (arbitrajul internaţional) din 

noul Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010 şi intrat în vigoare la 15 februarie 2013. 
12 Pentru detalii privind explicarea acestor categorii de persoane, a se vedea V. Dobrinoiu, N. Neagu, Drept 

penal. Partea specială (Tratat). Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 445-446. 
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este parte (de pildă, Organizaţia Naţiunilor Unite, Fondul Monetar Internaţional, Consiliul 
Europei etc.); membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care 
România este parte; funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui 
contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii 
Europene; persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror 
competenţă este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; 
funcţionarilor unui stat străin; membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui 
stat străin; precum şi juraţilor din cadrul unor instanţe străine. 

De asemenea, în temeiul art. 308 („Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte 
persoane”), în conţinutul stabilit prin Legea nr. 187/2012, dispoziţiile din art. 289-292 
privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către 
sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, 
o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 
alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice, caz în care limitele speciale ale pedepsei se 
reduc cu o treime. Prin acest text, sunt sancţionate faptele de corupţie comise în mediul privat 
sau în zona profesiilor libere. 

În legătură cu conţinutul art. 175 alin. (1) lit. c), aşa cum fusese stabilit prin Legea  
nr. 286/2009, au fost exprimate13 rezerve cu privire la faptul dacă simpla declarare de utilitate 
publică a unei asociaţii sau fundaţii conferă funcţionarilor acesteia calitatea de funcţionar public. 
Sub influenţa doctrinei, prin Legea nr. 187/2012 conţinutul noţiunii de funcţionar public, 
prevăzut în art. 175 alin. (1) lit. c) a fost, pe bună dreptate, restrâns prin înlăturarea expresiei „ori 
al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică”, cum era cazul, de pildă, al 
Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale14 sau al Asociaţiei Criminaliştilor din România15. 

Prin art. 79 pct. 5 din Legea nr. 187/2012 au fost abrogate art. 8, 81, 82 şi 9 din Legea  
nr. 78/2000, singura normă de incriminare menţinută de legiuitorul din 2012 în Secţiunea 2 – 
„Infracţiuni de corupţie” a capitolului III – „Infracţiuni” din Legea nr. 78/2000 fiind cea din 
art. 7 care prevede o variantă agravată comună infracţiunilor de luare de mită sau trafic de 
influenţă, când sunt comise de anumite categorii de persoane. 

În caz de situaţii tranzitorii, legea penală nouă va fi mai favorabilă în ceea ce priveşte 
limitele speciale ale pedepsei închisorii prevăzute pentru luarea de mită, traficul de influenţă şi 
cumpărarea de influenţă, în toate ipotezele lor de incriminare din noul Cod penal sau din 
Legea nr. 78/2000, după caz. La darea de mită, legea veche va ultraactiva întrucât sancţiona 
mai blând această faptă. 

 
II. Controverse 
1. În ceea ce priveşte participaţia la infracţiunea de luare de mită, contrar părerii 

majoritare, credem că atât coautorul, cât şi instigatorul şi complicele trebuie să aibă calitatea 

                                                 
13 A se vedea C. Duvac, Funcţionar public (Comentarii), în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal”,  

vol. II, articolele 53-187, de G. Antoniu ş.a., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 525. 
14 H.G. nr. 1553/2007 privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale ca fiind de utilitate publică, 

publicată în M. Of. nr. 889 din 21 decembrie 2007. Articolul unic al acestui act normativ prevede că: „Se recunoaşte 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial… ca fiind de utilitate 
publică”. 

15 H.G. nr. 1240/2005 privind recunoaşterea Asociaţiei Criminaliştilor din România ca fiind de utilitate 
publică, publicată în M. Of. nr. 939 din 20 octombrie 2005. Prin această hotărâre (articol unic): „Se recunoaşte 
Asociaţia Criminaliştilor din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial… ca fiind de utilitate 
publică”. 
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cerută de lege autorului în momentul comiterii faptei de către acesta. În caz contrar, aceştia 
vor fi traşi la răspundere în condiţiile art. 308, calitatea autorului fiind o circumstanţă perso-
nală care nu se răsfrânge asupra acestora, potrivit art. 50 alin. (1), în lipsa unei dispoziţii 
derogatorii. 

În susţinerea acestei teze, pe care o promovăm de altfel la toate infracţiunile cu subiect 
activ nemijlocit calificat, s-ar mai putea invoca şi alte argumente. 

Mai întâi, orice altă interpretare a art. 50 alin. (1) – legea penală este de strictă interpretare –, 
doctrinară sau jurisprudenţială, în lipsa unei dispoziţii penale derogatorii, este de natură să 
aducă atingere principiului legalităţii incriminării (prin aplicarea unui text de lege ce nu a fost 
încălcat de inculpat), iar în mod implicit şi celui al legalităţii pedepsei (prin judecarea incul-
patului în alte limite decât cele prevăzute în dispoziţia penală aplicabilă acestuia), aşa cum 
sunt ele reglementate în art. 1 şi în art. 2. 

Apoi, încadrarea juridică a contribuţiei participanţilor, precum şi a faptei autorului în 
diferite variante (agravate sau atenuate) ale faptei tip ori în varianta de bază a infracţiunii, 
atunci când diferitele variaţiuni ale faptei tipice sunt incriminate în acelaşi text, dar şi în 
articole diferite, din acelaşi act normativ ori din legi diferite, nu înfrânge teoria unităţii de 
infracţiune şi este conformă principiului legalităţii incriminării şi pedepsei. 

A accepta părerea contrară ar însemna crearea unei situaţii mai grele pentru participantul 
la infracţiunile proprii (cu subiect activ nemijlocit calificat), deşi este în afara oricărui dubiu că 
în aceste cazuri el comite „o parte” din infracţiune, decât pentru persoana necalificată care ar 
săvârşi nemijlocit aceeaşi infracţiune „în întregime”, şi nu doar „a unei părţi” din aceasta. 

Cu privire la instigatorul la aceste infracţiuni proprii, doctrina16 mai nouă s-a pronunţat, 
pe drept cuvânt, în sensul că va fi instigator numai cel care are calitatea cerută de lege pentru 
autor la data comiterii actelor de executare. De pildă, în această concepţie, dacă se instigă la 
delapidare, instigatul trebuie să fie funcţionar public, gestionar sau administrator. 

Aceasta înseamnă per a contrario că nu va putea fi instigator la aceste fapte cu subiect 
activ nemijlocit calificat persoana care nu are calitatea cerută de lege pentru autor la momentul 
consumării faptei concrete. 

Este evident că aceeaşi soluţie se impune şi pentru complicele la faptele proprii, conform 
principiului ubi eadem ratio, ibi eadem ius. 

Mai mult, cu privire la infracţiunea de luare de mită s-a afirmat că într-o atare situaţie când 
aceasta ar fi comisă de un organ de judecată în participaţie cu un subiect activ care nu are 
calitatea respectivă, „pedeapsa legală sporită se va aplica numai subiectului special”. „Deci, 
pentru acesta, pedeapsa, de exemplu, pentru luare de mită [art. 254 alin. (2) C. pen. anterior] va 
fi între 3 şi 12 ani, iar pentru participantul care nu are calitatea specială va fi de 3 la 10 ani”17. 

De altfel, în cazul infracţiunii prevăzute în art. 200, faptă penală in persona propria, 
această problemă a primit o corectă soluţionare, dar nu a fost extinsă şi la infracţiunile proprii. 

                                                 
16 M. Basarab, Complicitatea (Comentariu) în „Codul penal comentat, vol. I, Partea generală”, de M. Basarab, 

V. Paşca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 172-173; I. Pascu, Instigatorul (Autorul şi 
participanţii), în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal”, vol. I de G. Antoniu (coord.), C. Bulai, C. Duvac,  
I. Griga, Gh. Ivan, C. Mitrache, I. Molnar, I. Pascu, V. Paşca, O. Predescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 
p. 509; I. Pascu, Instigatorul (Autorul şi participanţii), în „Explicaţiile noului Cod penal”, vol. I, de G, Antoniu 
(coord.), T. Toader (coord.), C. Bulai, B.N. Bulai, C. Duvac, I. Griga, I. Ifrim, Gh. Ivan, C. Mitrache, I. Molnar,  
I. Pascu, V. Paşca, O. Predescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 541; I. Pascu, Instigarea (Comentariu) în 
„Noul Cod penal comentat”, vol. I, de I. Pascu, V. Dobrinoiu, T. Dima, M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş,  
M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 344. 

17 M. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 450. 
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În acest sens, într-o situaţie identică (din perspectiva problemei de drept pusă în discuţie), 
dar cu privire la o altă infracţiune, respectiv pruncuciderea, variantă atenuată18 a infracţiunii 
de omor, sub imperiul legii penale anterioare, instanţele de judecată au aplicat în mod corect 
dispoziţia de drept penal potrivit căreia circumstanţele personale nu se răsfrâng asupra 
participanţilor, soluţie la care a subscris şi literatura de specialitate. 

Astfel, doctrina cvasiunanimă a susţinut că persoanele care determină sau ajută mama 
aflată în stare de tulburare să ucidă copilul nou-născut săvârşesc şi răspund, după caz, pentru 
infracţiunea de omor19 sau de omor calificat20, chiar dacă au cunoscut starea specială în care se 
află aceasta. Deosebirea de tratament juridic este datorată faptului că infracţiunea de 

                                                 
18 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, Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, p. 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, p. 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 C. pen.), 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” S.R.L., 
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, p. 122-123; I. Pascu, M. Gorunescu, Drept penal. Partea specială, ed. a 2-a,  
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 114.  

19 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, p. 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), p. 204; O.A. Stoica,  
op. cit., p. 78. 

20 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, p. 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., p. 160-161; Gh. Diaconescu, 
Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 183; I. Vasiu, Drept penal. Partea 
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; Gheorghiţă Mateuţ, Pruncuciderea (Comentariu), cit. supra, 
p. 125. 

În sens contrar, a se vedea: V. Papadopol, Unele observaţii cu privire la sancţionarea tăinuitorilor şi 
favorizatorilor, în Legalitatea populară nr. 5/1957, p. 549; 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, p. 100-101. 
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pruncucidere poate fi săvârşită doar de mama nou-născutului, aflată într-o stare de tulburare, 
iar aceste circumstanţe personale, aidoma tuturor circumstanţelor de această natură, nu se 
răsfrâng – potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) C. pen. din 1968 – şi asupra participanţilor. 

Această opinie a fost confirmată şi de plenul instanţei supreme, care, într-o decizie de 
îndrumare nr. 2/1976, 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 pricinuită de naştere, 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 –, iar nu la 
infracţiunea de pruncucidere”, deoarece „atât calitatea de mamă a subiectului activ, cât şi 
starea de tulburare pricinuită de naştere constituie circumstanţe personale ale acestui subiect 
care, potrivit art. 28 alin. (1) C. pen., nu se răsfrâng asupra acelor participanţi”21. 

În acord cu această decizie şi cu altele similare22, profesorul George Antoniu a considerat 
că „în aceste situaţii s-a reţinut, pe drept cuvânt, că complicele va răspunde pentru 
complicitate la omor calificat, deoarece circumstanţa mamei, fiind personală, nu se transmite 
asupra participanţilor”. 

Soluţia promovată de suprema noastră instanţă, sub influenţa doctrinei de la acea dată, 
este evident că îşi păstrează valabilitatea şi în raport cu prevederile noului Cod penal, cu 
precizarea că faţă de participanţi se va aplica dispoziţia din art. 188, iar nu cea din art. 189 C. 
pen. 

Din cauza acestor dificultăţi, ar fi de reflectat dacă nu s-ar impune introducerea unei 
dispoziţii speciale cu privire la tratamentul penal aplicabil participanţilor la fapta penală 
examinată, dar şi a infracţiunilor proprii (cu subiect activ nemijlocit calificat). 

2. De asemenea, cu privire la situaţia juridică a intermediarului la luare de mită, în 
literatura de specialitate s-a susţinut23, pe drept cuvânt, că „nu va exista luare de mită dacă 
cererea de bani sau alte foloase făcute prin intermediar nu au ajuns la cunoştinţa persoanei 
căreia îi este adresată, ci s-a oprit la intermediar, care nu a transmis-o acelei persoane”. 

Cu toate acestea, recent instanţa supremă a decis24, în mod discutabil, contrariul, respectiv 
că există luare de mită şi într-o atare ipoteză. 

3. Datorită înlocuirii expresiei „în scopul” cu sintagma „în legătură”, dacă în raport cu 
dispoziţiile din art. 254 C. pen. 1968 luarea de mită nu se putea comite decât cu intenţie 

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

Culegere de decizii 1976, p. 333; Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii judiciare (1969-2008), de 
L. Lefterache, I. Nedelcu, F. Vasile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 159-163. 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), în „Practica judiciară penală, vol. I, Partea generală (art. 1-51 Codul penal)”, de  
G. Antoniu, C. Bulai (coord.), R.M. Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, C. Filişanu, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2008, p. 1988, p. 105; O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 81. 

22 TS, s. pen., dec. nr. 153/1977, R. 2, p. 60. 
23 V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat. Partea specială, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, de  

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, I. Chiş, M. Gorunescu, C. Păun, N. Neagu, M. Dobrinoiu, M.C. Sinescu,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 496. 

24 ÎCCJ, s. pen., dec. pen. nr. 199/A din 11 mai 2016 (nepublicată). Totuşi, preşedintele completului, în opinie 
separată, a stabilit că „pentru a exista fapt consumat, pretinderea în cazul infracţiunii de luare de mită trebuie să fie 
neechivocă şi adresată destinatarului. Infracţiunea se consumă în momentul perfectării înţelegerii între subiectul 
activ şi mituitor sau destinatar (în cazul dat, justiţiabilul interesat). În condiţiile neexteriorizării către destinatari a 
pretinderii, discuţiile ori demersurile din cadrul grupului constituie numai acte preparatorii în vederea săvârşirii 
infracţiunilor de luare de mită...”.  
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directă, intenţia fiind calificată de scopul urmărit de făptuitor prin realizarea acţiunii 
incriminate, în raport cu noua reglementare această faptă se va putea săvârşi atât cu intenţie 
directă, cât şi cu intenţie indirectă25. 

4. De asemenea, prin înlocuirea sintagmei „în scopul” cu „în legătură”, concomitent cu 
abrogarea art. 256 al legii penale anterioare, primirea de foloase necuvenite nu a fost 
dezincriminată26, ci a fost inclusă ca o modalitate de fapt în cadrul infracţiunii de luare de 
mită, prevăzută în art. 289, dar de astă dată cu un tratament penal mai aspru. 

5. Într-un alineat distinct – alin. (2) – este incriminată luarea de mită când este săvârşită 
de către o persoană care exercită o profesie de interes public – funcţionar public asimilat –, 
dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea 
îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act 
contrar acestor îndatoriri.  

Prin această dispoziţie s-a dorit rezolvarea controversei dacă notarul public, executorul 
judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public, pentru care este 
necesară o abilitare specială din partea autorităţilor publice, poate fi sau nu autor al luării de 
mită. În aceste cazuri, răspunsul nu poate fi decât pozitiv, aşa cum de altfel ne-am pronunţat şi 
cu alte prilejuri27. 

În noua reglementare nu vor intra sub incidenţa legii penale faptele prevăzute în art. 289 
alin. (1) atunci când sunt comise de vreuna dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2) în 
legătură cu îndeplinirea ori urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de 
serviciu, dispoziţie criticată în literatura de specialitate28. 

6. Conţinutul constitutiv al dării de mită, şi în noua reglementare, este redactat prin 
prevederea explicită a acţiunilor alternative ce realizează elementul material, iar cu privire la 
celelalte condiţii de incriminare se face trimitere la dispoziţiile din art. 289, astfel încât 
explicaţiile date la luarea de mită în legătură cu aceste condiţii îşi păstrează valabilitatea şi în 
cazul dării de mită al cărui conţinut juridic a fost extins astfel în mod implicit, identitatea de 
conţinut cu reglementarea anterioară fiind astfel doar aparentă. 

Ca urmare a acestor modificări, este incriminată şi fapta celui care oferă un folos 
funcţionarului public după îndeplinirea actului, în semn de mulţumire pentru activitatea 
desfăşurată, faptă care în reglementarea anterioară nu era incriminată29, precum şi a celui care 
dă mita în folosul unei alte persoane decât mituitul. 

                                                 
25 A se vedea C. Duvac, Luarea de mită în noul Cod penal, în Dreptul nr. 4/2013, p. 116-117. În acelaşi sens, 

a se vedea V. Dobrinoiu, Luarea de mită (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. 538.  

În sens contrar, a se vedea: Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 374; 
V. Paşca, Luarea de mită (Infracţiuni de corupţie şi de serviciu), în „Manual de drept penal. Partea specială”, vol. II, 
de P. Dungan, T. Medeanu, V. Paşca, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 183-184. 

26 În sens contrar: V. Dabu, R. Borza, Primirea de foloase necuvenite. Dezincriminare, în Revista de drept 
penal nr. 3/2010, p. 36, 39. 

27 A se vedea C. Duvac, Conceptul de funcţionar public în lumina noului Cod penal, în Dreptul nr. 1/2011,  
p. 118-123. În acelaşi sens, a se vedea V. Dobrinoiu, op. cit., p. 527. 

28 A se vedea G. Antoniu, op. cit., p. 26. În opinia autorului, este de neînţeles această excepţie, din moment ce 
cel mai adesea luarea de mită se comite „pentru a îndeplini” un act privitor la îndatoririle de serviciu. În sens 
contrar, a se vedea V. Dobrinoiu, Darea de mită (Comentariu), cit. supra, p. 527. Autorul consideră că în cazul 
acestor persoane nu se pune problema de a lua mită pentru a face un act conform îndatoririlor lor, dat fiind că pentru 
aceste acte persoanele în cauză îşi stabilesc un onorariu. 

29 A se vedea V. Dobrinoiu, Darea de mită (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. 541. 
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De asemenea, la fel ca luarea de mită, darea de mită va fi sancţionată penal şi atunci 
când se comite cu intenţie indirectă30. 

7. Conţinutul juridic al traficului de influenţă a fost completat cu o nouă condiţie 
constitutivă31 referitoare la promiterea de către subiectul activ nemijlocit că îl va determina pe 
funcţionarul public să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie 
îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar 
acestor îndatoriri, acesta fiind pus, în ceea ce priveşte atitudinea funcţionarului public, în acord 
cu textul de la luare şi dare de mită. 

Termenul de funcţionar a fost înlocuit cu cel de funcţionar public, în înţelesul stabilit de 
art. 175, înlocuire care, coroborată cu prevederile art. 294 şi mai ales cu cele din art. 308  
alin. (1) teza ultimă, a determinat o extindere a sferei de incidenţă a art. 291 în ceea ce priveşte 
categoriile de persoane ce pot fi vizate de vânzătorul de influenţă. 

De asemenea, o extindere a incriminării, ca de altfel şi a cumpărării de influenţă, s-a 
produs şi prin înlocuirea termenului de „atribuţiile” cu cel de „îndatoririle”. 

Prin „îndatorire de serviciu” se înţelege tot ceea ce cade în sarcina unui funcţionar public 
potrivit normelor care reglementează serviciul respectiv ori care sunt inerente naturii acelui 
serviciu. Respectarea acestor norme de către funcţionarii publici constituie, pentru aceştia, o 
obligaţie de serviciu32. 

Normele care reglementează activitatea de serviciu sunt foarte variate şi pot fi prevăzute 
în legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe şi hotărâri de Guvern, ordine şi instrucţiuni ale 
miniştrilor sau secretarilor de stat, statute şi regulamente de organizare şi funcţionare, fişa 
postului ocupat de subiectul activ nemijlocit etc. 

Totodată, ordinul sau dispoziţia legală a organului ierarhic superior se converteşte în 
îndatorire de serviciu pentru funcţionarul public căruia îi este adresat ordinul sau dispoziţia 
respectivă33. 

„Atribuţiile de serviciu” sunt acele îndatoriri funcţionale ce rezultă în principal din fişa 
postului şi în secundar din regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii din care face 
parte autorul. Acestea sunt îndatoriri particularizate în raport cu poziţia ocupată de subiectul 
activ nemijlocit în ierarhia sau statul de funcţii al unităţii respective. 

În lipsa unei cerinţe esenţiale referitoare la scop sau mobil, traficul de influenţă va fi 
pedepsit şi în cazul în care se săvârşeşte cu intenţie indirectă34, chiar dacă în realitate acesta se 
comite, de regulă, cu intenţie directă. 

8. Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost adusă în Cod prin preluarea ei, cu modi-
ficări, din art. 61 al Legii nr. 78/2000, la care s-a adăugat prevederea referitoare la aplicarea 
obligatorie a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. 

                                                 
30 În acest sens, a se vedea V. Dobrinoiu, op. cit., p. 546. În sens contrar, a se vedea: Al. Boroi, op. cit., p. 380; 

V. Paşca, op. cit., p. 190-191. 
31 Adăugarea acestei condiţii de incriminare, ce nu apare în Convenţia penală privind corupţia, a fost criticată 

neargumentat de unii autori. A se vedea, în acest sens, V. Paşca, op. cit., p. 194. 
32 A se vedea S. Kahane, Neglijenţa în serviciu (Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul), în 

„Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială”, vol. IV, de V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea,  
I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, V. Roşca, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1972, p. 104. 

33 A se vedea D. Pavel, Consideraţii teoretice privind infracţiunile de serviciu, în Revista română de drept  
nr. 10/1967, p. 37. În acelaşi sens, a se vedea: V. Mirişan, Neglijenţa în serviciu (Comentariu), în „Codul penal 
comentat. Partea specială”, vol. II, 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, p. 590. 

34 În sens contrar, a se vedea: Al. Boroi, op. cit., p. 387; V. Paşca, op. cit., p. 198; V. Dobrinoiu, N. Neagu,  
op. cit., p. 468; V. Dobrinoiu, Traficul de influenţă (Comentariu), op. cit., p. 556. 
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Mai întâi, termenul de „funcţionar” a fost înlocuit cu cel de „funcţionar public”, înlocuire 
care, coroborată cu prevederile art. 294 şi mai ales cu cele din art. 308 alin. (1) teza ultimă, a 
determinat o extindere a sferei de incidenţă a art. 292 în ceea ce priveşte categoriile de 
persoane ce pot fi vizate de cumpărătorul de influenţă. 

Apoi, determinarea funcţionarului public poate viza, în noua formulare, şi urgentarea ori 
întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un 
act contrar acestor îndatoriri, incriminarea fiind astfel corelată cu darea de mită. 

Expresia „darea de daruri ori de alte foloase” a fost înlocuită cu formularea „darea de bani 
sau alte foloase”. 

Datorită cerinţei esenţiale „pentru a”, ataşată elementului subiectiv, cumpărarea de 
influenţă nu intră sub incidenţa art. 292 decât dacă este comisă cu intenţia directă calificată 
prin scop, reprezentat de determinarea funcţionarului public să îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de 
serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri. Scopul are sens de finalitate 
astfel încât pentru consumarea infracţiunii nu este necesar ca acesta să se realizeze, fiind 
suficient să se facă dovada că făptuitorul l-a urmărit în momentul comiterii acţiunii 
incriminate. 

III. Concluzii. Reglementarea infracţiunilor de corupţie în noul Cod penal este în deplin 
acord cu conţinutul documentelor internaţionale adoptate în această materie şi ratificate de 
România, asigurând astfel o protecţie corespunzătoare a valorilor şi relaţiilor sociale vizate 
prin aceste norme de incriminare. 

Prin noul Cod penal, infracţiunilor de: luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, 
cumpărare de influenţă li s-a stabilit un conţinut juridic mai cuprinzător decât cel prevăzut în 
legislaţia penală anterioară, atât în ceea ce priveşte sfera subiecţilor activi nemijlociţi (chiar 
dacă s-a renunţat la noţiunea de funcţionar), cât şi în legătură cu anumite elemente 
componente ale conţinutului constitutiv al incriminării tipice – elementul material (deşi s-a 
dezincriminat modalitatea nerespingerii promisiunii de foloase necuvenite, în cazul luării de 
mită), elementul subiectiv (luare de mită, dare de mită şi traficul de influenţă putând fi comise 
şi cu intenţie indirectă) – sau calificate (prin introducerea unor noi elemente circumstanţiale de 
agravare (art. 7 din Legea nr. 78/2000 cu referire la luarea de mită sau traficul de influenţă) ori 
prin posibilitatea ca luarea de mită – infracţiune proprie – să fie comisă şi de către persoane 
particulare, în anumite condiţii. 

Un element de noutate este reprezentat şi de crearea unei variante asimilate a infracţiunii 
de luare de mită atunci când este comisă de un funcţionar public asimilat [iarăşi un concept 
nou, introdus prin art. 175 alin. (2)], soluţie prin care se vor curma controversele apărute în 
doctrina şi practica judiciară autohtone în legătură cu posibilitatea ca persoanele care 
desfăşoară o activitate de interes public să fie autori ai acestei fapte penale. 

În acest sens, trebuie remarcată strădania redactorilor noii legislaţii penale de a încerca să 
tranşeze cât mai multe dispute teoretice sau practice, născute sub imperiul legii penale 
anterioare. 

Totuşi, şi în raport cu noile dispoziţii mai subzistă anumite situaţii controversate ce nu au 
primit încă o rezolvare unitară şi asupra cărora sperăm să se pronunţe doctrinarii, dar şi 
practicienii de la noi. 
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Rezumat: 
Comportamentul suicidar în rândul minorilor constituie o formă particulară de manifestare a 

devianţei şi, adesea, un subiect tabu de discuţie, în contextul în care se profilează ideea că dialogarea 
pe această temă poate fi un factor declanşator. Asemenea concepţii trebuie să fie combătute; or, din 
contra, informarea în spiritul educaţiei (şi nu doar educaţia tradiţională, dar şi educaţia autocon-
trolului sentimentelor) reprezintă măsuri de prevenire a conduitei suicidare. În prezentul studiu, 
comportamentul suicidar în rândul minorilor este abordat ca fenomen deviant complex, care implică 
atât conduita suicidară nonfatală (ideaţia suicidară, planificarea suicidului, tentativa de suicid), cât şi 
suicidul. În particular se analizează: factorii de risc ai conduitei suicidare în rândul minorilor – priviţi 
ca categorie de persoane cu factor de vulnerabilitate crescută, tendinţe şi dinamică, precum şi sunt 
conturate măsuri de prevenire a comportamentului suicidar.  

 
Cuvinte-cheie: devianţă; comportament suicidar; minor; criză de vârstă; factori de risc. 
 
1. Conotaţii generale despre comportamentul suicidar 
De-a lungul timpului şi până astăzi au existat bărbaţi şi femei, copii şi adulţi, bogaţi şi 

săraci, care au decis voluntar să moară. Flagelul, numit suicid, nu ocoleşte pe nimeni în 
virtutea vârstei, regiunii de provenienţă, sexului, etniei, educaţiei, grupului social ori a altei 
particularităţi care identifică individul, mai degrabă etiologia acestui fenomen se regăseşte în 
caracteristicile biopsihosociale ale persoanei. 

În diferite perioade, aceste manifestări autodistructive au fost abordate diferit de către 
filosofi, medici, sociologi, psihologi, jurişti, culte religioase şi oameni obişnuiţi. De către unii, 
comportamentul suicidar a fost blamat, fiind evaluat ca egoism, laşitate, păcat; de către alţii a 
fost îndreptăţit şi apreciat ca curaj, eroism, probă superioară a libertăţii – de a hotărî de sine 
stătător în legătură cu propria viaţă sau moarte. Astăzi, majoritatea dogmelor religioase anate-
mizează comportamentul suicidar considerându-l o încălcare a poruncii divine. La fel, morala 
şi etica condamnă conduitele suicidare, or, aceste manifestări tenebroase contravin demnităţii 
umane. 

 Într-o altă extremă, actele suicidare sunt deculpabilizate, fiind considerate exclusiv pato-
logice. În viziunea noastră, în explicarea comportamentului suicidar există o etiologie mult 
mai complexă, eterogenă şi multifactorială, or, abordarea respectivei conduite numai ca pato-
logie este insuficientă în planul perceperii acesteia. Etiologia plurifactorială a comporta-
mentului suicidar porneşte de la particularităţile care individualizează persoana prin prisma 
valorilor morale proprii, starea psihologică şi psihopatologică a persoanei şi reacţia de răspuns 
a persoanei la factori conjuncturali stimulanţi. Sau, nu de puţine ori, actele de suicid reprezintă 
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decizii conştiente şi deliberate, având, deci, un caracter raţional. Abordarea conduitelor 
suicidare în calitate de acte raţionale, condiţionate de o serie de factori de ordin biopsihosocial, 
ne determină să le încadrăm în sfera devianţei.  

În doctrină [12, p. 169], comportamentul deviant este considerat un comportament 
„atipic”, ce se îndepărtează de la poziţia standard şi transgresează normele şi valorile acceptate 
şi recunoscute în cadrul unui sistem social, stabilim că diagnosticarea conduitei deviante 
depinde de natura normelor sociale, de gradul de toleranţă al societăţii respective, precum şi de 
pericolul actual sau potenţial pe care îl prezintă devianţa faţă de stabilitatea vieţii sociale. Prin 
urmare, între accepţiunea comportamentului suicidar şi a comportamentului deviant există un 
raport de parte şi întreg: or, orice comportament autovictimizant este unul ce se abate de la 
normele morale existente în societate. 

La nivel juridic, la ora actuală, manifestările suicidare sunt scoase de sub incidenţa legii 
sub aspect punitiv. Datele istorice arată însă că nu întotdeauna aceste conduite s-au aflat în 
afara reglementării juridice. Bunăoară, în Anglia, trebuia să se aştepte abia anul 1961 pentru 
ca sinuciderea să nu mai fie considerată o crimă. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, încă 
aveau loc execuţii de cadavre; arestări pentru tentative de suicid au avut loc în a doua jumătate 
a secolului; iar verdicte de felo de se au continuat să fie pronunţate până la Primul Război 
Mondial. [5, p. 131]  

În 1764, în Tratatul despre delicte şi pedepse al lui Beccaria se demonstrează inefica-
citatea reprimării suicidului: „Suicidul este o crimă care nu pare să admită, în mod cores-
punzător, vreo pedeapsă, din moment ce această pedeapsă nu poate fi aplicată unui nevinovat 
sau unui cadavru insensibil. În primul caz, ea este injustă şi tiranică, deoarece atunci când 
pedepsele nu sunt pur personale, libertatea nu are niciun sens; în cel de-al doilea caz, ea are 
acelaşi efect ca biciuirea unei statui”. [12, p. 102] 

Actualmente, problema dreptului persoanei de a decide asupra propriei vieţi rămâne a fi 
un subiect dezbătut cu prioritate în contextul analizei reglementărilor juridice ale eutanasiei, 
dar şi determinării la sinucidere sau alte fapte îndreptate spre prevenirea sinuciderii. Problema 
protecţiei persoanei în raport cu ea însăşi se corelează cu o altă persoană. Astfel, o persoană 
poate dispune de propria viaţă, dar nu poate să ceară altuia să intervină în propria moarte, după 
cum altă persoană nu poate interveni la discreţia proprie prin curmarea vieţii altei persoanei 
sau determinarea acesteia să şi-o curme. Curtea Europeană a Drepturilor Omului este, de 
asemenea, preocupată de protecţia indivizilor împotriva lor înşişi, în contextul proclamării 
dreptului la viaţă (art. 2 CEDO).1  

Problemele de ordin juridic supra sintetizate, deşi complexe şi actuale, depăşesc cadrul de 
reflectare pentru studiul de faţă. În particular, prezenta cercetare porneşte de la întrebarea 
existenţială formulată de Shakespeare în opera sa „Hamlet”: „A fi sau a nu fi?”. Mai mult ca 
atât, ne aflăm în faţa unor dileme şi mai complicate: „Care pot fi cauzele şi factorii de risc care 
predispun un minor să se sinucidă?”, „Cum se explică anularea instinctului de conservare al 
unei persoane care de multe ori nici măcar nu a atins maturitatea unui consimţământ 

                                                 
1 De exemplu, în cauza Jasinska împotriva Poloniei, Curtea a remarcat o deficienţă clară a sistemului care a 

permis unei persoane private de libertate aflate la prima condamnare cu închisoarea, fragilă psihic şi a cărei sănătate 
se degrada, să obţină, fără ştirea personalului medical însărcinat să supravegheze efectuarea tratamentului, o doză 
letală de medicamente psihotrope pentru a se sinucide. Curtea a subliniat faptul că responsabilitatea autorităţilor nu 
se limitează la prescrierea de medicamente, ci şi la asigurarea modului în care sunt luate, în special în cazul 
persoanelor private de libertate care prezintă tulburări mentale. 
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recunoscut valabil exprimat?”. Tocmai, răspunsul la aceste întrebări ne va ajuta să identificăm 
cele mai eficiente măsuri de prevenire a fenomenului sinuciderii în rândul minorilor.  

 
2. Tendinţele comportamentului suicidar al minorilor în Republica Moldova 
Comportamentul suicidar este recunoscut ca „orice formă de conduită autoagresivă, 

vorbe, intenţii, ameninţări, enunţuri, gânduri, idei şi acţiuni autodistructive care pot voluntar 
dăuna sănătăţii sau întrerupe propria viaţă” [11, p. 17]. Aşa cum rezultă din această noţiune, 
comportamentului suicidar vizează: ideaţia suicidară, tentativa de suicid şi suicidul finalizat. 

Cel mai dificil de monitorizat este ideaţia suicidară, care poate exista în psihicul oricărei 
persoane, cu sau fără aducerea la cunoştinţa publicului a respectivei tentaţii suicidare: or, 
„ideaţia suicidară” se defineşte ca autoraportarea de gânduri suicidare şi de angajare într-un 
comportament legat de dorinţa de suicid [14, p. 126]. Prin urmare, datele statistice despre 
ideaţia suicidară sunt dificil de colectat şi incerte. Anume aceste împrejurări condiţionează 
organele competente de-a prezenta datele referitoare doar la tentativele de suicid şi suicidul 
finalizat. 

În context, specificăm că prin suicid se înţelege „actul de conduită intenţională, vo-
luntar-deliberată, legat de un motiv exogen (social sau psihosocial) şi de o motivaţie endogenă 
(psihologică sau psihopatologică), specifice pentru fiecare individ in parte, cu rezonanţă 
ideo-afectivă asupra personalităţii sale, declanşând pulsiuni autoagresive prin schimbarea 
atitudinii morale faţă de sine şi faţă de lume şi având ca finalitate întreruperea desfăşurării 
fireşti a cursului vieţii biologice printr-un proces de traumatizare a propriului corp” [3, p. 15]. 

În Republica Moldova, fenomenul suicidar nu este un mit, din contra, pretinde a fi un 
fenomen în creştere. Astfel, în ultimii 5 ani în Republica Moldova (fără populaţia din partea 
stângă a Nistrului şi municipiul Bender) s-au sinucis în jur de peste 500 persoane pe an. In 
concreto, datele statistice reflectă următoarea situaţie pe segmentul perioadei 2011-2015: în 
2011 s-au sinucis 502 persoane; în 2012 – 571; în 2013 – 576; în 2014 – 581; în 2015 – 556 
persoane (sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova) [8].  

La examinarea dinamicii suicidului, constatăm că cifrele sunt în creştere cu o uşoară 
ameliorare pentru anul 2015. Din păcate însă nu putem aprecia o reducere a fenomenului 
suicidar, mai degrabă pare să fie o descreştere aparentă a numărului de sinucideri. În context, 
se impune precizarea că informaţia statistică cu privire la suicid nu ilustrează de fiecare dată 
situaţia veridică. Probabil pentru că nu de fiecare dată este simplu de delimitat dacă a fost 
vorba despre o moarte „dorită” a victimei sau una „provocată”. Cu atât mai mult, este dificil 
de monitorizat comportamentul suicidar nonfatal. Membrii de familie, rudele sau apropiaţii 
victimelor de multe ori ascund manifestările de ideaţie suicidară sau tentativele de suicid, 
încercând să soluţioneze astfel de situaţii fără implicarea specialiştilor (psihiatri, psihologi), 
iată de ce foarte puţine cazuri ajung a fi raportate. În consecinţă, statisticile sunt puţine şi 
disparate, astfel fiind îngreunată o monitorizare plenară a cazurilor de suicid.  

În vectorul prezentului studiu ne axăm pe evoluţia suicidelor în rândul minorilor. În 
context, precizăm că datele despre tendinţele suicidului în rândul minorilor pe care le vom 
analiza au fost extrase dintr-un studiu realizat la iniţiativa Secretariatului permanent al 
Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului [9, p. 12]2, dar şi din informaţia 
reflectată de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova [8] şi de Inspectoratul 

                                                 
2 Cum se arată în studiu, datele statistice au fost preluate de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova. 
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General de Poliţie (IGP) [6]. Dinamica numărului de manifestări autodistructive care au dus la 
deces în Republica Moldova3 în rândul minorilor, pe sexe şi vârstă, este reflectată în următorul 
tabel:  

 

Anii 

Fete în vârstă Băieţi în vârstă 

sub 13 
ani 

de 
13-16 
ani 

de 17-18 
ani 

sub 13 
ani 

de 13-16 
ani 

de 17-18 ani 

2012 4 10 2 - 8 3 
2013 3 4 3 - 5 4 
2014 - 4 2 - 9 5 
2015 3 1 - 1 2 3 
2016 

(10 luni) 
2 3 1 4 9 1 

 
După cum se poate remarca incidenţa suicidului la minori este mult mai mică decât în 

cazul adulţilor, deşi rămâne a fi îngrijorătoare. Astfel, conform datelor din primul tabel, 
mortalitatea în rândul minorilor ca urmare a actelor autodistructive provocate se prezintă 
astfel: în 2012 – 27; în 2013 – 19; în 2014 – 10; în 2015 – 6 şi în primele 10 luni ale anului 
2016 – 20 de cazuri. Prin urmare, în 2012 a avut loc o creştere pronunţată a acestui fenomen, 
cu o uşoară descreştere în 2013, iar în 2014 şi 2015 a avut loc o scădere evidentă a suicidelor, 
pe când în 2016 se observă iarăşi o creştere esenţială. Este dificil totuşi de apreciat care este 
cauza care a generat numărul mare de decese (ca urmare a manifestărilor autodistructive) în 
rândul grupei de vârstă studiate în anul 2012, dar şi ameliorarea acestor cazuri din anul 2015 şi 
care este motivul de amplificare în anul 2016. Or, încă din secolul XX, psihologii abordând 
această problematică au recunoscut suicidul ca fenomen obscur şi, respectiv, o enigmă de 
nedezlegat [17, p. 31-57].  

Conform tabelului prezentat supra, prevalenţa manifestărilor autodistructive complete la 
copil şi adolescent cunoaşte o evoluţie ascendentă către adolescenţa târzie, fiind mai redusă în 
rândul minorilor sub vârsta de 9 ani. Mai mult, analiza datelor statistice a permis să stabilim 
că, pe grupe de vârstă, cele mai expuse riscului de a manifesta comportamente autodistructive 
sunt persoanele cu vârsta între 15-19 ani – 54 persoane, urmează o rată mai redusă pentru 
categoria de vârstă între 10-14 ani – 17 persoane, iar pe segmentul de vârsta 5-9 ani – o 
persoană. Actele autovătămătoare la vârsta pubertăţii sunt mai frecvente în cazul persoanelor 
de gen feminin, astfel din rândul persoanelor cu vârstă între 5-14 ani – 17 sunt fete şi doar una 
este de sex masculin. În contrast, numărul băieţilor cu vârsta între 15-19 ani care şi-au 
provocat decesul este mai mare (31 băieţi) decât numărul persoanelor de sex feminin (23 fete). 

Remarcăm că minorii cu vârsta sub 13 ani sunt mai puţin predispuşi sinuciderii decât cei 
cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani. La categoriile de persoane cu o vârstă mai mică (copii şi 
puberi) este caracteristică exagerarea şi dramatizarea problemelor cu care acestea interacţio-
nează. Sinuciderea apare ca o salvare dintr-o situaţie de impas legată de adaptarea la mediul 
familial (dezorganizarea familiei, autoritatea parentală, lipsa de afectivitate etc.) şi şcolar 
(eşecul şcolar, neintegrarea în grupa de colegi, frica de pedeapsă etc.). La o vârstă fragedă 
suicidul apare sub forma unui raptus anxios şi mai puţin presupune premeditarea. 

                                                 
3 Fără populaţia din partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender. 
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 În perioada adolescenţei, factorii de risc ai suicidului sunt legaţi de metamorfozele noi 
specifice acestei etape. La preadolescenţi şi adolescenţi are loc descoperirea propriului eu, 
tendinţa spre emancipare, dificultăţile în comunicare cu persoanele de alt gen, riscul de 
influenţă a factorilor externi (comportamentul prietenului, modelul comportamental din 
mass-media), selectarea unor mijloace originale corespunzătoare de manifestare individuală, 
de a se evidenţia din grup [10, p. 44]. 

Evaluând repartiţia conduitelor autodistructive care au dus la decesul persoanelor în 
vârstă de 0-17 ani, în conformitate cu datele Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova [7], 
distingem că aceasta se plasează în primele 10 cauze de deces (în anul 2012 este a 3 cauză). 
De altfel, aceeaşi sursă ne propune şi datele statistice cu privire la suicidul minorilor în 
dependenţă de regiune: 

 

Regiunea  
Anii  

2012 2013 2014 2015 
Nord 5 4 4 4 
Centru 10 2 5 2 
Sud 7 3 4 - 
UTA 

Găgăuzia 
1 3 1 1 

 
Aşadar, pentru Republica Moldova mari deosebiri între numărul de cazuri de suicid pe 

regiuni nu există. Totuşi, cea mai mare rată a suicidului în rândul minorilor rămâne a fi 
înregistrată în localităţile urbane şi mai cu seamă în municipiul Chişinău (regiunea Centru) şi 
municipiul Bălţi (regiunea de Nord). Mai mult, evaluând repartiţia conduitelor autodistructive 
care au dus la deces, în dependenţă de mediul rezidenţial şi în funcţie de sex, constatăm că la 
sat numărul suicidelor în rândul fetelor este mai mare (30 fete) decât în rândul băieţilor (10 
băieţi). În contrast, numărul suicidelor în rândul băieţilor din mediul urban este mai mare (22 
băieţi) decât al fetelor din acelaşi mediu rezidenţial (10 fete). [6; 8] Neavând o analiză în 
sensul depistării mediului de provenienţă, situaţiei familiale a acestor copii, precum şi a 
problemelor cu care s-au confruntat putem să presupunem o explicaţie generală care porneşte 
de la ideea că în mediul urban există posibilităţi mai mari de socializare, integrare în cercuri de 
prieteni, şcoală. Or, este demonstrat că fetele au nevoie mai multă de comunicare comparativ 
cu băieţii. În acelaşi timp, băieţii din mediul urban sunt mai expuşi factorilor externi: 
drogurilor, alcoolului, influenţei unor persoane cu comportament antisocial. 

Referindu-ne la tentativa de suicid, ab initio, menţionăm că aceasta reprezintă „un act 
nonfatal, prin care un individ întreprinde în mod deliberat un comportament care, fără o 
intervenţie exterioară, i-ar cauza moartea sau ca un act care are drept scop obţinerea unor 
schimbări dorite de către subiect, prin intermediul unor consecinţe fizice reale sau presupuse 
[…] Tentativa de suicid este actul suicidar ratat, eşuat” [16, p. 663]. De altfel, în categoria 
tentatelor de suicid se includ situaţiile când minorul are intenţia de a muri (suicidul act 
nefinalizat) şi cele când acesta nu are intenţia de a muri (atât cu pregătire prealabilă sau 
impulsivă, cât şi pentru şantaj, pentru a-i pedepsi pe alţii). 

În Republica Moldova există puţine date fiabile referitoare la tentativele de suicid la copil 
şi adolescent. În cele mai multe cazuri, subiecţii cu comportament suicidar nonfatal nu sunt 
luaţi în evidenţă la psihiatru şi nu beneficiază de asistenţa psihologului şi psihoterapeutului. 
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În această arie de investigaţie, prezentăm date4 în care se arată următoarea dinamică a 
tentativelor de suicid în rândul minorilor în Republica Moldova în perioada anilor 2012-2016, 
şi anume: în 2012 – 108 tentative (94 fete; 14 băieţi); în 2013 – 86 tentative (75 fete;  
12 băieţi); în 2014 – 96 tentative (76 fete; 20 băieţi); în 2015 – 103 tentative (87 fete; 16 
băieţi); în 2016 (perioada de 10 luni) – 115 tentative (90 fete; 25 băieţi).  

Aceleaşi surse reflectă următoarea situaţie în dependenţă de vârsta minorului: 
 

Anul  
Copii în vârstă 

sub 13 ani de 13-16 ani de 17-18 ani 
2012 2 73 33 
2013  8 58 20 
2014  4 53 39 
2015  6 64 3 
2016 (10 luni)  4 75 36 

 
Din datele oferite se poate observa că cea mai vulnerabilă vârstă cu tendinţe suicidare este 

cea de la 13 la 16 ani, iar în funcţie de sex, se remarcă că cele mai expuse tentativelor de 
suicid sunt fetele. Mai mult, Notele informative ale IGP arată şi formele prin care au loc 
tentativele de suicid şi suicidul: cu preponderenţă fiind utilizată folosirea pastilelor, 
substanţelor toxice sau alcoolului, dar şi strangulare, mai puţini utilizează metoda aruncarea de 
la înălţime sau automutilarea. 

Analizând numărul de sinucideri şi tentative de suicid pentru anii 2014, 2015 şi primele 
10 luni ale anului 2016, conform datelor de la IGP, se constată că fetele s-au sinucis mai puţin 
(16 fete) în raport cu băieţii (34 băieţi). Per a contrario, numărul tentativelor de suicid în 
rândul fetelor este cu mult mai mare (253) decât în rândul băieţilor (61). Aceste cifre ne 
demonstrează că fetele sunt mai puţin hotărâte în luarea unei decizii de a-şi curma propria 
viaţă, mai degrabă tentativele de suicid sunt un strigăt de ajutor sau pentru a atrage atenţia 
asupra unei situaţii disperate. Studiile în domeniu demonstrează că tentativa de sinucidere este 
cel mai important predictor al comportamentului suicidar fatal. Riscul este mai mare în primul 
an şi, în special, în primele şase luni care urmează tentativei. Aproape 1 din persoanele care 
încearcă să se sinucidă mor în anul imediat următor, iar 10 sfârşesc prin a comite 
sinuciderea [16, p. 663].  

În context, suntem de acord cu următoarele aserţiuni: în cazul tentativelor suicidare, în 
pragul actului, persoana trăieşte o stare de ambivalenţă, existând practic un strigăt de ajutor. 
De multe ori, actul suicidar nu este un scop în sine, ci o modalitate de a atrage atenţia, o 
încercare de comunicare cu ceilalţi [1, p. 18]; tentativele de suicid şi suicidul la minori au mai 
mult rolul de a restabili legătura cu grupul ambiental, de a atrage atenţia asupra propriilor 
probleme şi nicidecum de a-şi întrerupe definitiv viaţa. Pentru vârsta pubertară şi 
adolescentină viaţa este ca un joc distractiv fără aprecierea spirituală [11, p. 18]. 

Tocmai de aceea, atragem atenţia în privinţa stringenţei de a raporta tentativele de suicid, 
de a supraveghea minorul după prima încercare de a-şi curma viaţa şi, mai ales, de a-i acorda 
ajutor conlucrând cu specialiştii. 

                                                 
4 Datele sunt prezentate din studiul realizat la iniţiativa Secretariatului permanent al Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi de Inspectoratul 
General de Poliţie (IGP). 
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3. Factori de risc şi prevenirea comportamentului suicidar 
Orice măsură de prevenire a comportamentului suicidar trebuie să pornească de la 

identificarea prealabilă a cauzalităţii ce generează acest fenomen. De cele mai multe ori sui-
cidul, pentru un adolescent, nu apare ca o realizare a ideii morţii, ci mai degrabă ca ideea unei 
schimbări produse de un factor declanşator exterior (de pildă, un conflict familial), ce poate 
face ca ideea atacului la propria persoană să fie percepută ca o soluţie dorită, de atacul asupra 
unei alte persoane. Spre deosebire de adulţi, la care stările depresive se caracterizează printr-o 
lipsă de energie şi o încetinire a manifestărilor motricităţii, prin dispariţia bunei dispoziţii, la 
copii se produce în stările depresive o stare de iritaţie, de excitaţie motorie. [2, p. 24] 

Factorii de risc al comportamentului suicidar în cazul minorilor sunt prezentaţi în doctrină 
după diverse clasificări, în dependenţă de domeniul de specialitate al autorilor (sociologi, 
psihiatri, psihologi, filozofi etc.). Considerăm elocvenţi cercetării de faţă următorii factori care 
predispun minorul la o conduită suicidară: 

1) Factorii medicali: boli psihice: psihoze, psihopatii, schizofrenia; nevrozele cronice, 
depresia, episod depresiv de durată; comportamentul aditiv: dependenţa de droguri, alcool, 
jocuri de hazard etc.), tulburări de personalitate.  

2)  Factori biologici: comportamentul suicidar al rudelor, persoanelor apropiate (tată, 
mamă, mătuşă etc.); orientare homosexuală (relaţiile sexuale dintre tineri de acelaşi gen); 
probleme sexuale; gânduri suicidare, intenţii, tentative.  

3) Factori sociali: moartea sau pierderea persoanei apropiate, iubite; pauperizarea 
familiei; privarea de lucruri, obiecte de valoare pentru persoana dată (eliberarea din funcţie, 
privarea de libertate, închisoarea, armata, înjosirea în public, maltratarea sexuală); modelul 
social propagat în mass-media şi în grupul de referinţă – persoane cu influenţă (lideri religioşi, 
fani etc.). 

4) Factori personali: trăsături de caracter şi stări emoţionale vulnerabile (impulsiv, 
orgolios, egocentric, introvertit, supărăcios etc.), dificultăţi în comunicare. [11, p. 19]  

Precizăm că minorul poate fi expus unui risc mic, mediu, înalt sau foarte înalt de labilitate 
şi înclinaţie suicidară în funcţie de existenţa doar a unor categorii de factori sau cumulării 
factorilor ce predispun la suicid. Totuşi, nu de fiecare dată cumularea unor factori indică 
existenţa unui risc înalt de predispunere a minorului spre sinucidere, cum uneori doar un 
singur factor cu impact major asupra minorului poate fi suficient să determine un comporta-
ment suicidar al subiectului. 

Astfel, nu putem să nu fim de acord cu următoarea concluzie: comportamentul suicidar în 
rândul copiilor şi adolescenţilor ar putea fi considerat ca rezultat al depresiei, frustrărilor 
acumulate, situaţiilor problematice din familie, consumului de alcool/droguri, dificultăţilor de 
comunicare cu persoanele de aceeaşi vârstă, singurătăţii, uşurinţei procurării mijloacelor care 
să faciliteze un asemenea act [15, p. 82] etc. 

Copiii sunt mult mai predispuşi maximizării unor evenimente stresante sau dramatizării 
unor situaţii decât adulţii. Cele mai concludente experienţe din viaţa unui minor care pot avea 
un efect incitator în ceea ce priveşte comportamentul suicidar sunt: pierderea unei persoane 
importante prin moarte, divorţ sau migraţie, incestul sau abuzul copilului, bullyingul, 
hărţuirea, sentimentul de eşec şcolar, eşec în relaţiile cu prietenii, discriminarea, izolarea, 
conflictul cu familia, prietenii, lipsa de afecţiune. 

După evaluarea factorilor de risc suicidar, urmează a se ţine cont de semnalele de alarmă 
pe care le manifestă potenţialul sinucigaş. In concreto, prezentăm lista semnalelor de alarmă 
ale suicidului la copii şi adolescenţi (listă alcătuită de Suicide Information and Education 
Center (SIEC), Canada, 2005) reprodusă de Radu Vrasti [14, p. 226-227]: 
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- semne fizice: neglijarea îngrijirii personale, schimbări bruşte în modul de îmbrăcare, 
neconforme cu personalitatea subiectului, boli şi dureri cronice, boli neaşteptate, slăbire sau 
luare în greutate neaşteptată, schimbarea bruscă de apetit; 

- semne emoţionale: sentiment de lipsă de speranţă, de neajutorare şi inutilitate, ina-
bilitatea de a se bucura sau de a aprecia prietenia, schimbări bruşte de dispoziţie şi explozii 
emoţionale neaşteptate, anxietate, tensiune extremă sau agitaţie, letargie sau oboseală, 
schimbări în personalitate: de la deschidere la izolare, de la politicos la nepoliticos, de la 
liniştit la mânios, pierderea abilităţii de concentrare, depresie, tristeţe, pierderea capacităţii de 
judecată, sentimente de vină sau eşec, gânduri autodistructive, frica exagerată de cancer, SIDA 
sau afecţiuni fizice, sentimente de lipsă de valoare sau de a fi împovărat, pierderea bucuriei în 
activităţi anterior plăcute;  

- semne comportamentale: redactarea unui testament, scrierea de poezii sau povestiri 
despre suicid sau moarte; punerea în ordine a lucrurilor, afacerilor, a situaţiei financiare, 
locative etc., ameninţări de suicid, colectarea de pastile, ascunderea de arme, descrierea 
mijloacelor de suicid, tentative anterioare de suicid, descreşterea activităţii, izolare, pierderea 
interesului faţă de hobby, sport, muncă etc., folosirea inexplicabilă de alcool şi droguri, 
izolarea faţă de familie şi prieteni, schimbări în modul de alimentare sau de dormit, schimbări 
în relaţiile de prietenie, fuga de acasă sau chiulul de la şcoală, comportamente ce implică 
asumare de riscuri, lipsa de grijă faţă de siguranţa propriei persoane, promiscuitate sexuală, 
oferirea unor cadouri cu tentă personală valoroasă, schimbări bruşte de personalitate, 
preocuparea minorului cu gânduri despre moarte. 

Identificarea factorilor de risc şi a semnelor de alarmă care indică în privinţa unui po-
tenţial suicid este calea primară de prevenire a comportamentului suicidar. În funcţie de cauza 
şi factorul predispozant se impun tratamente ale bolilor psihice, terapii comportamentale, 
relaţionale, intervenţii psihosociale, comunitare, şcolare, la nivelul societal, intervenţii post-
suicidare, implicaţii susţinute de politici de stat. 

Nu mai puţin importantă însă este consolidarea factorilor protectivi faţă de suicid, adică a 
acelor factori care reduc probabilitatea ca o ameninţare suicidară să se petreacă. Bunăoară, 
cultivarea şi menţinerea unor relaţii strânse şi sănătoase cu minorul în familie, şcoală şi alte 
medii sociale pot să dezvolte capacitatea de adaptare individuală a copilului şi să acţioneze ca 
un factor protecţie împotriva riscului de suicid. La fel, practicarea de către minor a unei 
activităţi fizice regulate, a sportului, o dietă alimentară şi un somn corespunzător vârstei, 
informarea minorului despre impactul consumului de alcool, droguri asupra sănătăţii, precum 
şi încadrarea minorului în diverse măsuri care asigură bunăstarea mentală şi fizică pot 
interveni pentru prevenţia suicidului. 

Totodată, educaţia este foarte importantă în acest plan. Pe această undă de idei, susţinem 
opinia conform căreia „educaţia nu înseamnă numai probleme vocaţionale, şcolare, ci şi 
alfabetizarea emoţiilor. Astfel, se impune completarea educaţiei clasice cu educaţia controlului 
ideilor şi sentimentelor [4, p. 23]. Mai mult, este necesar de cultivat şi dezvoltat la minor 
instinctul de autoconservare: or, „în viaţa omului se duce o luptă intensă între instinctele de 
autoconservare şi cele de autodistrugere” [18, p. 6]. 

Este de remarcat că de multe ori, aceiaşi factori de risc pot evolua şi în calitate de factori 
protectivi. Bunăoară, familia, şcoala, grupul de prieteni, pe de o parte, se prezintă ca factori de 
risc pentru minori, pe de altă parte, evoluează ca factori protectori. De asemenea, informarea 
minorului despre suicid poate fi abordată atât ca factor de risc, cât şi ca factor protectiv. Astfel, 
mass-media, atunci când publică un caz despre suicid (informaţie susceptibilă a influenţa o 
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persoană cu psihic labil), trebuie să aducă la cunoştinţa publicului şi posibilităţile reale prin 
care persoanele cu înclinaţii suicidare pot obţine ajutor, în vederea oferirii de soluţii pentru 
evenimentele „disperate” (de exemplu, în Republica Moldova din 2014 activează linia verde 
Antisuicid online www.pentruviata.md). 

In fine, este cazul de precizat că, ţinând cont de faptul că există o amplă literatură în 
domeniul prevenirii suicidului, cercetarea noastră a conturat doar importanţa evaluării 
factorilor de risc şi consolidarea factorilor protectivi pentru prevenirea conduitelor suicidare 
ale minorilor, fără a face referinţă la legislaţia Republicii Moldova, strategiile naţionale, 
regionale sau internaţionale de prevenţie a suicidului, precum şi ONG-urile existente care se 
preocupă de prevenţia suicidului. Or, acestea au fost luate în vizorul de cercetare de către alţi 
autori fiind reflectate în diferite studii naţionale [9].  

 
Concluzii 
În rezultatul analizei comportamentului suicidar al minorilor în Republica Moldova 

formulăm următoarele idei:  
1) criza juvenilă înclină minorul spre comportamente suicidare, care se pot manifesta ca 

acte raţionale sau acte cauzate de afecţiuni psihice;  
2) analiza dinamicii comportamentelor suicidare în rândul minorilor în Republica 

Moldova nu permite formularea unei concluzii optimiste, remarcându-se printr-o tendinţă 
ascendentă în 2016. Categoria de vârstă cu riscul cel mai mare de sinucidere se plasează în 
intervalul adolescenţei de mijloc şi târzii;  

3) datele statistice despre mortalitate în rândul minorilor nu reflectă reala prevalenţă a 
sinuciderii. Diverse date se contrazic, sunt neuniforme sau incerte din cauze diferite: provin de 
la cercuri diferite de informatori – persoanele care descoperă corpul celui care s-a sinucis, 
medici, poliţie, statisticieni; nu de fiecare dată este clar dacă decesul minorului a survenit ca 
rezultat al unei morţi voluntare sau involuntare; utilizarea criteriilor diferite de analiză în ceea 
ce priveşte grupele de vârstă etc. Situaţia este şi mai complicată în cazul monitorizării 
tentativelor de suicid. Astfel, în Republica Moldova se impune necesar un sistem integrat de 
colectare a informaţiilor cu referire la cazurile de suicid şi tentativele de suicid, prin ţinerea 
statisticii nu doar cantitative a sinuciderilor sau tentativelor de suicid, ci şi a factorilor de risc 
care predispun minorul la asemenea conduite, identificarea profilului minorului predispus spre 
un comportament suicidar;  

4) deşi în Republica Moldova există diverse actele legislative, programe, strategii, 
ONG-uri care se preocupă de problema prevenirii comportamentelor suicidare, datele statistice 
pe ultimii ani (mai ales din 2016) arată că astfel de acte sunt în creştere, ceea ce denotă 
ineficienţa sub aspect calitativ (nu neapărat şi cantitativ) a măsurilor de profilaxie a feno-
menului suicidar. Iată de ce rămâne actuală necesitatea revizuirii măsurilor de prevenire a 
conduitelor suicidare în rândul copiilor, implicit prin rentabilizarea sistemului de identificare, 
monitorizare şi asistare a minorilor aflaţi în situaţii de risc. 
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Rezumat: 
În legislaţia noastră, consumul de canabis nu este incriminat, fiind pedepsită doar deţi-

nerea de droguri pentru consum propriu fără drept. Pornind de la această realitate, s-a constatat 
în ultimii ani o creştere alarmantă a consumului de droguri şi substanţe psihoactive noi 
(etnobotanice) în rândul tinerilor şi adolescenţilor. Mi-am propus să studiez şi să scriu despre 
efectele negative ale consumului de canabis, având în vedere că, pe de o parte, este drogul cel 
mai des consumat, iar pe de altă parte, opinia majoritară a adepţilor consumului de canabis 
este în sensul că acest drog are efecte benefice asupra sănătăţii, asupra creativităţii şi, în 
general, nu creează dependenţă, fiind considerat un drog recreaţional. Acest studiu este cu atât 
mai important, cu cât sunt luate în considerare şi aplicate sugestiile din Raportul european 
2016 privind drogurile, conform cărora trebuie să se acorde prioritate identificării şi com-
baterii cauzelor şi modelelor locale ale consumului de droguri stimulante, precum şi ale 
efectelor nocive asociate. 

 
Cuvinte-cheie: droguri; canabis; cauze; modele naţionale de consum; efecte ale 

consumului de canabis. 
 
 
Introducere 
Din datele culese de Agenţia Naţională Antidrog, în anul 2015, a rezultat că în România 

cel mai consumat drog este canabisul, 63,04%. 
Justificarea multor consumatori de canabis este în sensul că drogurile consumate le 

creează o stare de relaxare, pe care nu o pot obţine altfel.  
Alţi tineri au motivat consumul de droguri la presiunea anturajului, aceasta constituind o 

modalitate de acceptare în cadrul respectivului grup, în caz contrar fiind ignoraţi, izolaţi sau 
luaţi în derâdere.  

Totuşi, deşi adesea canabisul este considerat un drog uşor, sigur şi nepericulos, în reali-
tate, consumul acestuia dezvoltă dependenţe şi comportamente negative, pe termen lung. 

 
1. Consumul de canabis la nivel mondial, european şi naţional 
În Raportul mondial privind drogurile din anul 2016, se arată că cel mai consumat drog la 

nivel mondial este canabisul, un număr de aproximativ 183 milioane de omeni consumând 
canabis în anul 2014. Cum este şi normal, din acelaşi raport rezultă că cel mai traficat drog la 
nivel mondial este canabisul. 

De asemenea, din Raportul european 2016 privind drogurile rezultă că piaţa drogurilor a 
devenit mai complexă, fiind disponibile pentru consumatori atât substanţe noi, cât şi droguri 
consacrate, cu semnale care indică faptul că medicamentele devin tot mai importante, iar 
modelele de policonsum reprezintă regula în rândul persoanelor care se confruntă cu probleme 
legate de droguri. 
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Potrivit raportului prezentat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA) sub denumirea de 
„Raportul european privind drogurile 2016: Tendinţe şi evoluţii”, organizat cu ocazia confe-
rinţei de lansare a „Raportului european privind drogurile 2016”, susţinută la Lisabona de 
Agenţia pentru Droguri a Uniunii Europene (EMCDDA), rezultă că, deşi consumul de canabis 
a înregistrat o creştere semnificativă în rândul populaţiei generale (15-64 de ani) faţă de 
ultimul studiu realizat în 2013, România se situează totuşi sub media europeană în ceea ce 
priveşte consumul de droguri. În ţara noastră, cât şi în celelalte state membre UE, canabisul 
este cel mai consumat drog, mai ales în rândul tinerilor. Astfel, pe piaţa drogurilor din 
România se remarcă o creştere a cantităţii de canabis, în timp ce numărul capturilor la nivel 
stradal creşte de la un an la altul. 

 
2. Unele cauze şi modele naţionale ale consumului de canabis 
Din studiile efectuate, rezultă că, încercând să justifice consumul de canabis, mulţi tineri 

afirmă că acest drog îi ajută în perioada examenelor, deoarece determină o creştere a 
capacităţii de memorare.  

Alţi consumatori au justificat consumul de canabis prin nevoia de a aparţine unui grup, 
grup în care nu erau admişi decât dacă deveneau consumatori de droguri. 

Este de remarcat că, iniţial, drogurile sunt oferite spre consum novicilor de către prieteni, 
colegi de şcoală, liceu, prieteni din cartier, unii dintre aceştia fiind, în realitate, dealeri de 
droguri, care îşi selectează în această modalitate clientela, asigurându-se totodată că nu vor fi 
expuşi riscului depistării de către organele judiciare. 

Treptat, consumul de droguri şi în special de canabis devine intens, iar întâlnirile dintre 
consumatorii de droguri din acelaşi anturaj au ca unic scop consumul de droguri în condiţii 
sigure (locuinţe, autoturisme) unde nu pot fi depistaţi de familie sau de poliţie. 

În alte situaţii, unii consumatori de canabis, lipsiţi de resurse financiare, pentru a procura 
droguri pentru consumul propriu, atrag în vederea consumului alte persoane, de regulă din 
rândul prietenilor şi al colegilor, cărora le oferă spre consum, în schimbul unor sume mai mari 
de bani. 

În plus, imediat după consumul de canabis ori concomitent, mulţi consumatori conduc 
autoturisme, punând în pericol atât viaţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la traficul rutier.  

Se impune precizarea că, în multe situaţii, familiile consumatorilor de droguri (părinţii) nu 
conştientizează efectele negative ale consumului de canabis asupra sănătăţii acestora. 

Astfel, unii părinţi consideră că nu e nimic grav în consumul de canabis, iar alţii, deşi 
conştientizează efectele nocive ale consumului, încearcă să ascundă acest fapt, temându-se de 
reacţia rudelor, vecinilor, anturajului. 

În toate situaţiile, multe familii ale consumatorilor de canabis, apelează la ajutor de spe-
cialitate mult prea târziu, când aceştia sunt deja consumatori cronici, cu sănătatea afectată ori 
când faţă de aceştia se derulează proceduri judiciare referitoare la traficul de droguri şi/sau 
deţinerea de droguri pentru consum propriu fără drept. 

Nici mediul educaţional nu reacţionează mai bine, deşi profesorii sau colegii de clasă 
observă atât modificările comportamentale ale consumatorilor de droguri, cât şi faptul că în 
perimetrele instituţiilor de învăţământ se procură şi se consumă droguri. 

De multe ori aceste situaţii sunt trecute sub tăcere, de teamă ca reputaţia unităţii de 
învăţământ să nu aibă de suferit. 

În alte cazuri, cadrele didactice ori elevii care nu sunt consumatori de droguri se tem să 
denunţe autorităţilor persoanele implicate în operaţiuni ilicite cu droguri, atât dealeri, cât şi 
clienţii acestora. 
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Deşi la nivel naţional se derulează campanii de prevenire a consumului de droguri, 
precum şi alte astfel de programe, apreciez că pentru a fi cu adevărat eficiente trebuie să fie 
implicate efectiv instituţiile de învăţământ, familiile consumatorilor de droguri, societatea 
civilă în general. 

Am observat că, în prezent, se tinde spre o minimalizare a efectelor negative ale consu-
mului de droguri. 

În contrapondere, şi în mod nejustificat, mulţi tineri şi adolescenţi se simt încurajaţi să 
consume canabis, cu motivarea că multe ţări au legalizat consumul acestui drog, întrucât 
efectele consumului nu sunt nocive pentru sănătate. 

În realitate, consumul de canabis are o serie de efecte negative asupra sănătăţii, dezvol-
tarea fizică şi psihică a tinerilor fiind afectată fără dubiu. 

 
3. Efecte şi consecinţe ale consumului de canabis  
Astfel, în literatura de specialitate s-a arătat că efectele consumului de canabis sunt ca „o 

beţie, oarecum asemănătoare intoxicaţiei alcoolice, cu excitaţie euforică, expansivă, de 
fericire intimă, eventual frivolitate, cu supraactivitate psihomotorie, cu tulburări ale memoriei 
de scurtă durată, de fapt existând o disociere între judecată, nealterată, şi controlul faptelor 
ce este diminuat... Starea de relaxare asociază tulburări de percepţie a timpului ce pare că se 
scurge mai greu, precum şi o apreciere eronată a distanţelor ce par mărite”. (Paradisuri 
artificiale: Toxicomaniile, Gabriel Ştefan Gorun, Ed. Viaţa Medicală Românească, p. 157). 

A fost identificată, de asemenea, ca efect al consumului de canabis „o stare de tandreţe 
comunicativă, sugestibilitate ridicată, ilaritate, impulsivitate, uneori cu atacuri agresive”. 
(Gabriel Ştefan Gorun, idem, p. 157). 

 De asemenea, s-a constat că „la doze mari (peste 20 ml. THC) se instalează o stare 
confuzională, atacuri de panică şi disfolice, cu râs inadecvat, cu dezorientare temporo-spaţială, 
hiperestezie senzorială cu iluzii vizuale intens colorate şi halucinaţii liliputane animate, extaz 
oniric, putând conduce spre depersonalizare (frecvent, dedublare), paranoia şi delir sau 
precipitare a unor tulburări psihice”. (Gabriel Ştefan Gorun, idem). 

Alte efecte ale consumului de canabis sunt evidenţiate cu ocazia examenului clinic: 
„transpiraţii, răcirea extremităţilor, uscăciunea gurii, greţuri, hipotensiune ortostatică, 
tahicardie, scăderea forţei musculare” etc. (Gabriel Ştefan Gorun, idem). 

De asemenea, un studiu efectuat de cercetători de la Universitatea Australiei de Vest, 
vizând consecinţele consumului de canabis, arată că structura ADN a consumatorilor de 
canabis poate fi alterată prin consumul acestui drog, provocând mutaţii ce pot duce la apariţia 
unor boli grave. 

Studiul realizat de Universitatea Australiei de Vest a dezvăluit că o serie de afecţiuni 
oncologice şi de altă natură sunt probabil provocate de mutaţii la nivel celular, produse din 
cauza consumului de canabis, care interacţionează chimic cu ADN-ul consumatorului. 

Acelaşi studiu arată faptul că, în ultimii ani, consumul de canabis a crescut la nivel global 
şi acest lucru are un impact îngrijorător asupra populaţiei. 

Astfel, chiar dacă un consumator de canabis este aparent sănătos, el poate suferi mutaţii la 
nivel genetic, şi poate transmite aceste mutaţii copiilor săi, crescând riscul unor îmbolnăviri 
grave pentru mai multe generaţii. 

Concluziile oamenilor de ştiinţă de la Universitatea Australiei de Vest sunt revoluţionare, 
deoarece cercetarea efectuată a relevat faptul că, chiar şi în situaţia în care o mamă nu a 
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consumat niciodată canabis, mutaţiile, transmise prin sperma tatălui consumator, pot provoca 
boli grave, şi chiar fatale, în cazul copiilor lor. 

În alte cuvinte, cel mai alarmant aspect este acela că părinţii nu ştiu că transmit nişte 
mutaţii genetice, care pot rămâne latente o lungă perioadă de timp şi se pot manifesta abia la a 
doua, a treia sau a patra generaţie.  

Atunci când canabisul modifică structura ADN-ului unei persoane, cel mai important 
efect este cel de încetinire a dezvoltării celulare. Acest efect poate avea urmări grave pentru 
copiii aflaţi în perioada intrauterină - membre sau organe care nu se dezvoltă în mod 
corespunzător, precum şi o creştere a riscurilor oncologice pentru copil.  

O altă concluzie îngrijorătoare a acestui studiu este în sensul că, cele mai agresive forme 
de cancer sunt raportate în primii ani de viaţă ai unor copii care au fost expuşi efectelor 
consumului de canabis în perioada intrauterină. 

 
Concluzii 
În final, apreciez că se impune responsabilizarea familiilor consumatorilor de droguri, dar 

şi a mediului educaţional, pentru stoparea consumului de droguri şi, în special, a consumului 
de canabis, având în vedere concluziile studiului menţionat anterior. 

Am în vedere, pe de o parte, necesitatea implementării unor programe adecvate de com-
batere a consumului de droguri şi în special a consumului de canabis în rândul adolescenţilor 
şi al tinerilor. 

Pe de altă parte, consider că părinţilor consumatorilor de droguri trebuie să li se prezinte 
în mod efectiv riscurile şi efectele negative ale consumului de droguri, precum şi consecinţele 
pe termen lung ale acestuia. 
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Rezumat: 
Infracţionalitatea ca fenomen de încălcare a legii reprezintă unul dintre elementele componente 

ale stării unei naţiuni, alături de starea socială, politică, economică şi culturală. Aşa-zisa perioadă de 
,,tranziţie” din România (1992-2000) după evenimentele din 1989, a generat dezechilibre majore în 
sistemul social şi în evoluţia economică a ţării noastre, fapt ce a influenţat ordinea publică şi statul de 
drept. Amplificarea fenomenelor antisociale prin creşterea infracţionalităţii a fost determinată de 
modificarea modului de formare şi redistribuire a veniturilor, polarizarea socială, extinderea feno-
menului sărăciei, nesiguranţa locului de muncă, dar şi de disfuncţionalităţile apărute în sistemul 
normativ şi instituţional ca urmare a pierderii legitimităţii autorităţilor publice, cât şi a lipsei unei 
asigurări eficiente a securităţii civice. Aceste procese economico-sociale au generat conflicte şi tensiuni 
sociale comunitare, scăderea sentimentului de solidaritate socială, creşterea agresivităţii ca reflexie a 
frustrării individuale, multiplicarea fenomenului de marginalizare şi atrofierea eului colectiv. Plecând 
de la o analiză, care nu se doreşte a fi exaustivă, a situaţiei de fapt, acest studiu îşi propune, prin 
concluziile care se impun, să pună în evidenţă şi aspecte care ţin de reducerea acestui fenomen, prin 
aplicarea unor măsuri eficace de prevenire. 

 
Cuvinte-cheie: ce este corupţia; de când este corupţie; cine sunt corupţii; cât de multă corupţie 

este; corupţie politică; globalizare. 
 
 
Introducere 
Aşa cum am arătat mai sus, infracţionalitatea ca fenomen de încălcare a legii reprezintă 

unul dintre elementele componente ale stării unei naţiuni, alături de starea socială, politică, 
economică şi culturală. 

În România, perioada de ,,tranziţie” ce a urmat după evenimentele din 1989 a generat 
dezechilibre majore în sistemul social şi în evoluţia economică a ţării, fapt ce a influenţat 
ordinea publică şi statul de drept. 

Este de notorietate publică faptul că amplificarea fenomenelor antisociale prin creşterea 
infracţionalităţii a fost determinată de modificarea modului de formare şi redistribuire a 
veniturilor, de polarizarea socială, de extinderea fenomenului sărăciei, de nesiguranţa locului 
de muncă, dar şi de disfuncţionalităţile apărute în sistemul normativ şi instituţional, ca urmare 
a pierderii legitimităţii autorităţilor publice, cât şi a lipsei unei asigurări eficiente a securităţii 
civice. 

Toate procesele economico-sociale menţionate au generat conflicte şi tensiuni sociale 
comunitare, scăderea sentimentului de solidaritate socială, creşterea agresivităţii ca reflexie a 
frustrării individuale, multiplicarea fenomenului de marginalizare şi atrofierea eului colectiv. 
Mai mult, instituţiile sociale mediatoare care asigură baza societăţii - familia, şcoala, precum 
şi comunitatea locală - s-au văzut neputincioase în a mai asigura integrarea nominală a 
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indivizilor în societate. În aceste condiţii se destramă sentimentul de solidaritate socială, 
concomitent cu multiplicarea marginalizării individului de către societate. 

Fenomenul infracţional s-a amplificat an de an, atingând un maxim în 1998 (de peste 4 ori 
faţă de 1990). După 1998 până în 2004 urmează o uşoară scădere a infracţionalităţii. 

În toată această perioadă, 1990-2004, regiunea de Nord-Est a României a ocupat locul 
fruntaş, deoarece nivelul de trai este cel mai scăzut, iar desfiinţarea, rând pe rând, a industriilor 
producătoare a intensificat fenomenul infracţional. De menţionat că în această perioadă, timp 
de 12 ani, judeţul Bacău a ţinut capul de afiş pe regiunea N-E (între 19,60% şi 26,83% dintre 
infracţiuni).  

Toate aceste fenomene au avut loc într-un context politic naţional şi internaţional foarte 
dificil şi, în acelaşi timp, de o mare complexitate, care a fost capabil să genereze schimbări 
majore în toate sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale din România. Aceasta s-a 
datorat şi faptului că, în ultimii 20 de ani, în societatea românească au avut loc procese şi 
fenomene după modelul „cercului vicios”, cu blocaje majore în toate activităţile statului şi 
pentru care nu s-au găsit încă soluţii de rezolvare. 

 
 
1. Ordinea socială 
Comportamentele membrilor unei societăţi depind în mare măsură de gradul de educaţie 

şi cultură, de apartenenţa la un anumit grup social, care modelează personalitatea de bază a 
individului, din punct de vedere psihosociocultural, compatibil cu stilul de viaţă al societăţii 
respective. 

Orice societate transmite membrilor săi modelul său normativ şi cultural, facilitându-le 
integrarea socială. Orice încălcare a acestei normativităţi este considerată devianţă şi, ea poate 
îmbrăca diverse forme, în funcţie de gravitatea comportamentului, şi anume: contravenţie, 
delict sau crimă. 

Normativitatea socială presupune ordine socială care, în sens larg, desemnează totalitatea 
regulilor în vigoare şi a instituţiilor competente care participă la construcţia societăţii, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, relaţiile dintre membrii societăţii şi grupurile sociale de care aparţin. 

Întrucât ordinea normativă a unei societăţi se schimbă în timp, face ca acelaşi tip de 
comportamente să fie considerate deviante sau nu, în funcţie de evoluţia normativităţii. Orice 
societate care vrea să asigure pacea socială internă şi să satisfacă anumite concepte de echitate 
socială trebuie să fie reglementată prin norme economice şi sociale adecvate. Fiecărei ordini 
economice îi este inerent un anume conţinut social de bază, pentru că relaţiile economice 
marchează persistent poziţia socială a indivizilor şi a grupurilor. Statutul social, poziţia socială 
şi siguranţa socială, caracteristice atât grupurilor, cât şi indivizilor izolaţi, depind, între altele, 
de distribuţia veniturilor în societate şi a averii, de echitatea sau inechitatea şanselor de pornire 
în viaţă şi a posibilităţilor de dezvoltare individuală. 

Printre problemele importante ale devianţei şi criminalităţii în România pot fi enumerate 
un număr deosebit de mare de acte de violenţă, puternic mediatizate, în legătură cu care 
statisticile oficiale relevă o creştere alarmantă în ultimele decenii. Escaladarea violenţei în 
familie, în şcoli, pe stradă, inclusiv delincvenţa juvenilă, are cea mai vizibilă evoluţie. Mediul 
familial monoparental sau aparental, cauzat de divorţ, deces prematur din boală sau accidente 
ori plecarea părinţilor la muncă în străinătate, reprezintă cea mai importantă sursă a agre-
sivităţii adulţilor, dar şi a tinerilor şi a copiilor, în şcoală şi în afara ei. În multe alte cazuri, 
dezechilibrele familiale sunt generate de şomaj, de criza locurilor de muncă, dar şi neadaptarea 
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multora în diferite activităţi economice oferite de piaţă ca urmare a tentaţiei plecării în afara 
ţării. 

Toate aceste situaţii au un numitor comun: un nivel de trai la limita subzistenţei şi 
neîncrederea în viitor. De aceea, societatea românească, trebuie să dovedească faptul că are şi 
dorinţa şi capacitatea de a-şi apăra valorile fundamentale de existenţă ale statului român, valori 
care sunt subminate zi de zi de acţiuni de delincvenţă şi criminalitate, şi să restabilească 
siguranţa naţională şi încrederea cetăţenilor în viitorul lor, la ei acasă, în ţara lor. 

Pentru asigurarea normativităţii sociale este imperios necesar ca statul să aplice două 
categorii de politici: 

- pe de o parte, politici prin care să prevină şi, respectiv, să reducă comportamentele 
sociale deviante, apelând şi stimulând instituţiile de formare, educaţie şi prevenire: familia, 
şcoala, biserica, mass-media etc.; 

- pe de altă parte, politici de control social prin instituţii specializate în asigurarea ordinii 
sociale: poliţie, parchet, instanţe de judecată, penitenciare. 

În politica de control social a statului, justiţia este coloana vertebrală a oricărei societăţi 
democratice care garantează existenţa statului de drept, acceptarea valorilor şi principiilor 
acestuia. Fiind catalogată, în sens peiorativ, ca a treia putere în stat, acest fapt a dat naştere la 
abuzuri din partea unora, care s-au situat deasupra legii. 

Justiţia nu este a treia putere, ci una dintre cele trei puteri ale statului! Statul nu poate fi 
într-un loc mai puternic şi în alt loc mai slab. Statul este sau nu este! 

Puterea de stat este una singură, aceeaşi peste tot şi ea se manifestă prin instituţii care 
asigură autoritatea statului, în baza normelor constituţionale şi a legilor de funcţionare. 
Instituţiile statului - aşa-zisele puteri în stat - lucrează în echilibru, asigurând autoritatea 
statului. 

 
2. Buna guvernare 
În viziunea ONU, guvernarea este definită ca „utilizarea autorităţii politice, exercitarea 

controlului asupra societăţii şi administrarea resurselor sale în vederea dezvoltării sociale şi 
economice” şi constă în: 

- funcţionarea normală şi eficientă a mecanismelor instituţionale şi structurale ale unui 
stat; 

- coordonarea proceselor de luare a deciziilor; 
- formularea politicilor şi implementarea lor; 
- coordonarea fluxurilor informaţionale; 
- eficienţa conducerii şi natura relaţiilor dintre guvernanţi şi guvernaţi. 
Începând cu anul 1990, liberalizarea economiilor şi dereglementarea principalelor sec-

toare economice, însoţite de privatizarea masivă a întreprinderilor de stat, au diminuat 
capacitatea tuturor statelor postcomuniste de a exercita controlul asupra activităţilor de 
producţie şi distribuţie în interiorul graniţelor şi dincolo de acestea. Ca rezultat, economiile 
naţionale au alunecat din ce în ce mai vertiginos într-un statut de „laissez-faire”, creând o 
distincţie neînsemnată între activităţile economice legale şi ilegale. 

Distrugerea industriei româneşti prin metoda privatizării în masă, retehnologizarea 
întreprinderilor prin „infuzie de capital străin” sau, pur şi simplu, falimentarea programată a 
marilor întreprinderi şi apoi vânzarea pe un leu constituie acte de crimă economică organizată 
şi de subminare a economiei naţionale şi, în final, a statului ca putere suverană. 
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Defrişările masive de păduri, masacrarea animalelor sălbatice, distrugerea florei şi a 
faunei montane prin aşa-zisele „investiţii” publice sau private, neadecvate constituie crime 
ecologice, care vor afecta în viitor ţara noastră pentru mulţi ani. 

Exodul masiv de populaţie românească, în diverse zone ale lumii, destabilizarea siste-
mului de învăţământ - universitar şi preuniversitar - şi a celui de sănătate din România 
constituie crime sociale, un atentat la adresa poporului român, cu efecte grave pe termen lung. 

În sfârşit, vânzările masive de terenuri agricole şi neagricole, din zonele de şes sau 
montane, către străini constituie un atentat la teritoriul naţional şi la viitorul acestei ţări. 

Lovitura de stat din România, din decembrie 1989, continuă şi astăzi - după 26 de ani - 
prin subminarea continuă a statului, la temelia celor trei piloni de existenţă: teritoriul, 
populaţia şi puterea suverană. 

Toate aceste activităţi clandestine şi la vedere (reglementate prin acte normative) au un 
aliat comun - CORUPŢIA la cel mai înalt nivel politic şi instituţional. 

Economistul german Henry Lampert, în cartea „Ordinea economică şi socială în RFG”, 
tradusă în România în anul 1994, spune: „Problema concentrării averii cântăreşte deosebit de 
greu, deoarece ea este echivalentă, de regulă, cu o concentrare a puterii politice. Puterea 
economică necontrolată cucereşte în continuare putere economică şi se poate transforma uşor 
în influenţă şi putere politică. În concluzie, o economie de piaţă, dacă nu este în mod conştient 
organizată concurenţial, prin legislaţie şi politică, se distruge”. 

 
3. Corupţia - metodă de globalizare sau efect al globalizării 
Definirea corupţiei este greu de făcut într-o formă unitară, deoarece este o activitate foarte 

diversificată şi nu poate fi cuprinsă într-o singură propoziţie. În accepţiunea noastră, corupţia 
este un ansamblu de activităţi imorale şi ilicite, realizate de indivizi sau de grupuri, în scopul 
obţinerii de avantaje materiale sau morale, a unui anumit statut social, prin constrângere, 
şantaj, înşelăciune, mituire sau intimidare. 

Printre cauzele care favorizează corupţia se regăsesc: - slăbirea autorităţii statului, din 
cauza ineficienţei instituţiilor sale; - degradarea nivelului de trai al populaţiei; - lipsa unor 
valori sociale, însoţită de alterarea respectării principiilor morale; - lipsa de reforme profunde 
la nivel instituţional şi legislativ, care să fie în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale. 

Corupţia este un fenomen multistructural, cu complexitate economică, de natură institu-
ţională, socială, legislativă şi politică ce depăşeşte graniţele unui stat. 

Corupţia poate fi asociată cu pecinginea. Pecinginea este o erupţie pe piele de tip „inel”, o 
boală a pielii cauzată de un virus sau ciupercă. De fapt, nu este o boală, ci un grup de boli 
cauzate de diverşi agenţi patogeni, dar unite printr-un nume comun. Oamenii de ştiinţă încă nu 
au ajuns la un consens cu privire la motivul pentru care unele persoane sunt predispuse la 
infecţii, în timp ce alţii rămân sănătoşi, chiar şi după un contact strâns cu subiectul infectat sau 
bolnav. 

Într-o societate bolnavă, care nu mai este autoimună, „virusul” corupţiei poate pătrunde 
de oriunde şi să se manifeste în diverse forme. 

Economistul englez Robert Harris, în cartea „Corupţia politică. Înăuntrul şi în afara 
statului naţiune”, tradusă în România, în 2010, foloseşte expresia de „cleptocraţie”, pentru a 
caracteriza un stat perceput de conducătorii lui doar ca o unitate de maximizare a profitului, un 
stat condus ca o afacere, desemnată să stoarcă cele mai ridicate chirii posibile de la subiecţii 
lor - aceşti conducători neavând altă preocupare decât propria lor putere (dând exemplul lui 
Mobutu în Zair). De asemenea, autorul arată că în politică există o prăpastie aproape 
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inevitabilă între discursul public şi realitatea privată. În majoritatea democraţiilor occidentale, 
singura justificare retorică acceptabilă pentru intrarea în politică este a servi poporul. Această 
disonanţă între aparenţă şi realitate pregăteşte scena pentru înşelăciunea în care se poate 
transforma cu uşurinţă politica democratică. 

Pentru a îndulci puţin discursul putem adăuga o glumă neoaşă, românească, de actualitate: 
„Politica nu mai rentează. Ajungi şef de stat, iar poporul te tratează cu pâine şi sare”. 

Medicul Grigore T. Popa, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi şi 
membru al Academiei Române (1892 - 1948), spunea: „Dacă nu asigurăm poporului nostru o 
elită educatoare, vom plăti scump de tot economiile noastre şi dezmăţul politic de azi”. Este 
valabil şi astăzi. 

Pe mormântul lui Niccolo Machiavelli este următoarea inscripţie: „Machiavelli, 1527. 
Tanto nomini nullum par elogium”, adică: „niciun elogiu nu egalează un asemenea nume”. 
Acest epitaf face referire la cartea sa „Principele”, în care formulează reguli precise referitoare 
la arta guvernării. După ce a studiat mai multe strategii politice, inclusiv pe cea a papei Cesare 
Borgia, a ajuns la următoarea concluzie, rămasă proverb peste veacuri: „Scopul scuză mijloa-
cele”. După moartea sa, numele - Machiavelli - a devenit adjectiv - machiavellic. El spunea: 
„... aşa cum pentru întreţinerea bunelor obiceiuri sunt necesare legi, tot astfel, pentru ca legile 
să fie luate în seamă este nevoie de bune obiceiuri... Şi dacă, din întâmplare, legile statului 
sunt schimbate ... va exista foarte rar o schimbare în instituţiile sale. Rezultatul este că noile 
legi sunt ineficiente, deoarece instituţiile, care rămân aceleaşi, le corup”. 

Odată cu integrarea statelor în sistemul economic global, de liberalizare a comerţului, a 
investiţiilor în tehnologii noi, a fluxurilor de servicii, persoane şi de capital putem vorbi de 
globalizarea criminalităţii economice. Organizaţiile criminale moderne, cu ramificaţii plane-
tare, au acumulat o putere financiară considerabilă, care le permite tot felul de maşinaţiuni: - 
implicare de resurse umane şi de capital; - accesul privilegiat la informaţii; - influenţarea deci-
ziilor politice şi economice pentru obţinerea de venituri prin intermediul propriilor activităţi, 
cum ar fi: spălarea de bani sau specularea imperfecţiunilor legii. 

Dacă fenomenul corupţiei politice ar viza doar ţara în chestiune, nimeni altcineva nu ar 
trebui să se preocupe prea mult de ea, iar principiul suveranităţii nu ar ridica probleme. Însă, 
efectele spălării banilor, comerţul internaţional cu droguri, persoane şi armament şi, în ultimul 
timp, terorismul nu mai constituie afacerea privată a unui singur stat, la fel ca şi efectele 
emisiilor de carbon, problema refugiaţilor sau exploziile nucleare. 

Pentru majoritatea ţărilor cu un grad ridicat de corupţie, folosirea suveranităţii naţionale 
ca mijloc de apărare împotriva monitorizării internaţionale nu are prea mult succes, atât timp 
cât ele sunt debitoare la FMI, BM sau alte organisme. 

Comunitatea internaţională a înfiinţat o serie de instrumente de bază pentru a lupta împo-
triva criminalităţii economice, precum: Convenţia împotriva traficului ilicit de stupefiante şi 
substanţe psihotrope; Convenţia împotriva crimei organizate transnaţionale; Convenţia împo-
triva corupţiei; Convenţia pentru reprimarea finaţării terorismului. 

La rândul ei Uniunea Europeană, prin Tratatul de la Maastricht din 1992, a hotărât înfiin-
ţarea unei poliţii europene – EUROPOL – care se ocupă de întreaga gamă de infracţionalităţi 
economice. 

Adunarea Generală a ONU din 2000 a ratificat Convenţia de la Palermo împotriva crimei 
organizate trasnaţionale, care cerea semnatarilor să stabilească prin legislaţie internă patru 
delicte penale:  

1. definirea grupurilor de crimă organizată;  
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2. spălarea banilor;  
3. corupţia;  
4. obstrucţionarea justiţiei. 
La nivelul UE, controlul de specialitate privind cheltuirea fondurilor europene se face de 

către OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă şi, mai nou, de Parchetul European. 
 
4. România după aderarea la UE 
România a intrat în UE în 2007, pe baza unei agende minimale, pentru că servea 

interesele NATO. În 2007, ca şi astăzi, eram o societate dezbinată şi polarizată: 60% din 
populaţie se zbătea în sărăcie; 10% la polul opus, noua elită capitalistă, care nu avea năravuri 
occidentale, ci balcanice; o clasă de mijloc inexistentă, unde ar fi trebuit să se plaseze micii 
întreprinzători; sindicate desfiinţate pentru că nu mai exista industrie, iar liderii lor au fost 
atraşi spre idealuri mai înalte (parlament şi guvern).  

În momentul aderării la UE, România avea un nivel de dezvoltare cu puţin peste o treime 
faţă de media europeană, şi cu 30% din populaţia activă angajată într-o agricultură de 
subzistenţă. 

Peste 3 milioane de români emigraseră deja în Occident, în timp ce în ţară rămăseseră 6 
milioane de pensionari şi doar 4,5 milioane de angajaţi, din care 1,5 milioane în sectorul 
bugetar. 

Puterea politică a fost mânuită de un număr restrâns de „băieţi deştepţi”, decişi să nu fie 
răspunzători în faţa legii sau să suporte constrângeri. 

 
Neavând un program de postaderare, reformele au încetat aproape complet, iar în mo-

mentul în care criza mondială s-a resimţit şi în Europa (trim. I 2009), majoritatea indicatorilor 
economici ai României s-au prăbuşit, iar situaţia financiară s-a înrăutăţit considerabil.  

Creşterea deficitului bugetar, atât ca urmare a recesiunii economice, dar şi a politicilor 
haotice duse de autorităţi, au făcut ca, în 2010, România să se împrumute de la FMI şi UE 
(deşi nu era cazul), îndatorând populaţia - şi aşa săracă - să suporte pe termen lung povara 
datoriei publice externe. 

Situaţia din 2010 a fost un exerciţiu „în oglindă”, ce mai fusese efectuat în România după 
Marea Criză economică din 1929 - 1933, descrisă de Mitiţă Constantinescu, fost ministru al 
economiei şi finanţelor şi apoi guvernator al BNR în anii ’30, în cartea sa „Politica economică 
aplicată”, în 3 volume, apărută în anul 1943. El spunea: „Balanţa comercială a României a fost 
excedentară din 1930 până în 1937, când a avut cel mai mare sold excedentar, de 11.283 mil. 
lei. Începând cu anul 1938, balanţa devine deficitară, ca urmare a scăderii preţurilor la nivel 
mondial. 

Efectele dezechilibrului balanţei de plăţi au fost atenuate ca urmare a două împrumuturi 
externe contractate de stat: - împrumutul de «stabilizare» din 1929 şi - împrumutul de 
«dezvoltare» din 1931, ambele de peste 20 miliarde de lei. 

Din nefericire, datorită împrejurărilor interne şi externe din acea perioadă (criza econo-
mică şi bancară), cu grave perturbări în mişcarea internaţională a capitalurilor, o mare parte 
din disponibilităţile noastre (peste 10 miliarde lei) au ieşit din ţară, deoarece ţările creditoare 
ale României au început să blocheze valoarea exporturilor noastre, pentru a-şi recupera banii 
datoraţi de ţara noastră (”). 

Aşa s-a întâmplat şi în 2010, cu împrumutul care nu ne era necesar şi care n-a mai ajuns 
în tezaurul BNR, ci au ajuns doar ordinele de plată ale ratelor scadente. Parafrazând un „clasic 
aflat încă în libertate” putem spune că: „aici sunt banii dumneavoastră!”. 
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Din datele Comisiei Europene, care reflectă fenomenul corupţiei pe o perioadă de 10 ani, 
2004 - 2014, reiese că în 2004 economia subterană în România era evaluată la 33,5% din PIB, 
aprope 35-40 miliarde de euro, iar în 2014 scăzuse la 29% din PIB, însemnând peste 1300 
euro pentru fiecare român. Comparând cu salariul minim pe economie, care era de 900 lei în 
România, sau de 1400 euro în Franţa, ne ducem cu gândul la o altă maximă: „Să trăiţi bine!”. 

La nivelul zonei euro, economia subterană reprezintă, în 2014, aproximativ 13,3% din 
PIB în Germania, 10,8% în Franţa, 9,5% în Olanda, 7,6 în Austria. 

 
5. Corupţia - fenomen planetar controlabil 
Într-un studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare Economică al Băncii Mondiale 

(EDI), în anii ’90, se precizează următoarele: „Există două adevăruri general valabile legate de 
abordarea corupţiei. În primul rând corupţia nu poate fi eradicată în nicio societate. Ea vine 
din Antichitate şi va rezista, deoarece este motivată de două aspecte esenţiale ale naturii 
umane: necesitatea şi lăcomia. Cu toate acestea, ea poate fi redusă şi menţinută la un anumit 
nivel, pentru a nu afecta societatea în profunzime. 

În al doilea rând, corupţia nu poate fi combătută decât dacă populaţia, în general, vede că 
liderii sunt cu adevărat dispuşi să lupte împotriva corupţiei, că oficialii de la cele mai înalte 
niveluri dau dovadă de integritate şi de moralitate, şi că dezvoltarea economică este şi în 
beneficiul categoriilor de jos ale societăţii. Însă pentru a căpăta încrederea publicului trebuie 
făcută o abordare integrată a corupţiei, pe trei paliere: anchetare, prevenire şi educaţie”. 

Adevăratul succes se obţine numai printr-o strategie complexă, pe termen lung, prin 
tactici pe termen scurt, flexibile, şi printr-o profundă schimbare a atitudinii comunităţii.  

În Singapore, în 1960, s-a adoptat legea de prevenire a corupţiei. Din strategia aplicată 
menţionăm:  

- instanţele judecătoreşti confiscă resursele financiare ale unei persoane acuzate de 
corupţie şi care nu poate să justifice resursele respective, chiar dacă persoana părăseşte 
localitatea de domiciliu; 

- aplicarea unei amenzi de 100.000 dolari sau până la cinci ani închisoare, atât pentru cel 
care dă mită, cât şi pentru cel care o primeşte; dacă persoana este membru al Parlamentului 
sau al unui organism public, pedeapsa poate ajunge la şapte ani închisoare; 

- în afară de amendă şi închisoare, persoana vinovată de corupţie trebuie să returneze 
suma acceptată drept mită; 

- funcţionarii publici vinovaţi de corupţie îşi pierd slujba şi, dacă e cazul, pensia, precum 
şi alte avantaje. 

Astăzi, sectorul public din Singapore are reputaţia de a fi unul dintre cele mai eficiente şi 
mai puţin „poluate” din lume. Scopul final al strategiei a fost transformarea corupţiei într-un 
act neprofitabil, care implică riscuri mari. 

În lupta pentru prevenirea corupţiei, un rol important îl are informarea publică. Publicul 
trebuie să înţeleagă cât de dăunătoare este corupţia şi că cei vinovaţi de corupţie fură din banii 
publici. 

Foarte importantă este şi educarea cetăţenilor în legătură cu drepturile lor la servicii 
publice de calitate, precum şi datoria cetăţeanului de a face reclamaţii în legătură cu 
comportamentul corupt al persoanelor oficiale. Pentru ca publicul să fie informat trebuie 
create condiţii ca presa să aibă acces direct şi promt la informaţiile publice. 

Printre măsurile propuse de Institutul pentru Dezvoltare Economică menţionăm: 
- un sistem de achiziţii publice deschis, transparent şi cu adevărat concurenţial; 
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- o simplificare radicală a regulamentelor, nu doar pentru a diminua nevoia de a recurge la 
mită, ci şi pentru a facilita realizarea tranzacţiilor şi accesul la serviciile publice; 

- o structură salarială adecvată, care să elimine nevoia funcţionarilor publici de a-şi 
suplimenta veniturile prin mită; 

- limitarea strictă şi supravegherea permanentă a autorităţii discreţionare a oficialilor, 
indiferent de nivelul la care lucrează; 

- transferarea frecventă a oficialilor, pentru a preveni dezvoltarea unor relaţii pe termen 
lung cu furnizorii şi clienţii; 

- legi şi proceduri eficiente şi bine înţelese, care să prevină asocierea necorespunzătoare 
între oficiali şi furnizori şi să abordeze probleme precum oferirea de cadouri şi favoruri; 

- reevaluarea rapidă şi eficientă a unor decizii contradictorii cu realitatea existentă. 
Concluziile Raportului EDI au în vedere faptul că: 
- Originea corupţiei stă în monopolul de putere deţinut de oficialii politici. Este un 

fenomen universal, care se regăseşte în toate ţările, sărace sau bogate, în toate etapele de 
dezvoltare. 

- Principiul subsidiarităţii nu este un antidot pentru corupţie, ci dimpotrivă. Delegarea 
puterii de luare a deciziilor trebuie să fie însoţită de strategii de urmărire a modului de exer-
citare a acestei puteri, care să garanteze că noii factori de decizie înţeleg răspunderea ce le 
revine. 

- Societatea civilă este cea mai mare victimă a corupţiei, dar, dacă ea rămâne apatică, nu 
se poate aştepta la schimbări. De aceea, implicarea liderilor din cadrul societăţii civile este 
vitală în lupta împotriva corupţiei. 

Gustave Le Bon, în cartea „Psihologia politică” sau „Ştiinţa guvernării”, spune că „cele 
mai importante reguli ale guvernării oamenilor sunt legate de acţiune: - când să se acţioneze? - 
cum să se acţioneze? - în ce limite să se acţioneze? Răspunsul la aceste întrebări este arta 
politicii”. 

Tot Gustave Le Bon, spunea: „Politica nu poate fi decât o adaptare zilnică a conduitei la 
necesităţi: raţionale sau nu, nu contează, dacă sunt necesităţi! Sufletul unui popor nu se poate 
schimba doar schimbându-i instituţiile şi legile. Prejudecăţile sale ereditare şi credinţele sale 
pot fi declarate absurde, din punct de vedere raţional, însă un adevărat om de stat nu va încerca 
niciodată să le combată, ştiind că nu poate face aceasta cu vreun rezultat. Numai nişte teore-
ticieni care ignoră realitatea cred că raţiunea pură va guverna lumea şi va transforma oamenii. 
Legea nu a fost niciodată suficient de puternică pentru a lupta contra cutumei. Legile se nasc 
din cutumă şi sunt modificate lent, în fiecare zi, în funcţie de nevoi, prin jurisprudenţă”. 

 
Concluzii 
Strategiile privind combaterea corupţiei presupun procese complexe pe termen lung care 

trebuie să pornească de la schimbarea de atitudine şi comportament până la schimbarea 
instituţiilor societăţii. Aceste procese nu se rezumă doar la principii de etică şi moralitate, ci 
presupun, mai ales, o atitudine fermă şi eficientă din partea Guvernului. 

Cu alte cuvinte, implementarea programelor de combatere a corupţiei depinde foarte mult 
de voinţa politică a celor aflaţi la guvernare, dar şi de o societate civilă puternică, capabilă şi 
dispusă să solicite schimbarea (asociaţii profesionale: avocaţi, experţi în diverse domenii, 
sectorul privat, studenţi, presă etc.). 

După părerea noastră, programele de reformă trebuie să se desfăşoare pe două paliere:  
1. pe de o parte, în administaţie, finanţe şi economie, adică acolo unde se creează condiţiile 
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care favorizează corupţia; 2. pe de altă parte, întărirea instituţiilor publice cu putere în stat 
(Parlamentul, justiţia, mass-media etc.). 

Plecând de la definiţia simplistă a corupţiei, şi anume: ,,abuz de putere”, analiza trebuie 
pornită de la cauze, şi nu de la efecte, pentru că se manifestă diferit de la un domeniu de 
activitate la altul. 

În economie se manifestă corupţia monopolistă, care nu întâmpină o opoziţie politică 
semnificativă sau o concurenţă serioasă în domeniul economic. Sunt necesare modificări de 
legislaţie care să simplifice reglementările în domeniu şi să le facă mai coerente. De asemenea, 
sunt necesare prevederi clare şi precise privind facilităţile fiscale pentru economia reală. În 
acelaşi timp, trebuie reglementări clare privind atitudinea controlorilor fiscali faţă de agenţii 
economici şi modalităţile de control. 

În economia reală se creează valoare adăugată, care produce şi veniturile bugetului de 
stat, iar antreprenorul privat trebuie tratat ca un partener, şi nu ca un infractor. 

În administraţie şi finanţe acţionează corupţia birocratică, în simbioză cu cea politică. De 
regulă, cele două forme ale corupţiei apar independent una faţă de cealaltă, însă în practică pot 
să coexiste şi să se afle în strânsă legătură. 

Birocraţii corupţi nu se confruntă cu o concurenţă serioasă din partea celor cu poziţii 
similare. În momentul în care se organizează în reţea, pe verticală, atrăgând executanţi, dar şi 
funcţionari din vârful piramidei, această formă de corupţie este foarte periculoasă, pentru că 
acţionează după modelul Mafiei, şi anume: toţi au interese ascunse, dar au acelaşi scop, şi 
acţionează sub „protecţia” şefului cel mare. 

Corupţia politică este „diamantul coroanei”, pentru că tutelează reţele întregi în scopul 
obţinerii de profituri mari şi diverse (mită, fraudă electorală, abuzuri, bani negri, economie 
subterană etc.). 

Iniţiativele politice împotriva corupţiei birocratice depind în mare măsură de echilibrul de 
putere între birocraţi şi politicieni, deoarece, de regulă, birocaţii deţin infinit mai multe 
resurse. Liderii politici nu vor face mare lucru dacă corupţia birocratică, organizată, are o 
preferinţă pentru anumite interese politice interne sau externe. De asemenea, oficialii politici 
care îi supraveghează pe birocraţi ştiu că îşi pot pierde poziţia politică din cauza corupţiei şi a 
politicilor insuficiente. 

Sancţiunile privind corupţia, oricât ar fi de drastice – ele singure – nu sunt eficiente. 
Există o teamă, dar când se lucrează în reţea, sentimentul de solidaritate şi tutelă din partea 
„şefului cel mare” le dă siguranţă. Apoi, oportunităţile politice şi economice sunt suficient de 
numeroase şi atrăgătoare, fapt ce nu necesită neapărat bani cash pentru a cumpăra putere 
politică sau pentru a obţine anumite foloase la vedere. De aceea, lupta împotriva corupţiei 
necesită acţiuni pe toate planurile. 

În primul rând, este necesară o mărire a salariilor funcţionarilor, la un nivel comparabil cu 
cel din sectorul privat, pentru a reduce tentaţia de a fura. În acelaşi timp, trebuie acţionat 
pentru „decapitarea” corupţiei pe verticală, prin numirea de noi şefi la nivelul serviciilor 
publice şi al agenţiilor guvernamentale. De asemenea, trebuie asigurată independenţa servi-
ciilor faţă de cele tutelare, încurajând concurenţa dintre ele. Trebuie acţionat pentru reducerea 
presiunii fiscale în economia reală, suprafiscalizată, şi schimbarea atitudinii inspectorilor 
financiari faţă de agenţii economici, care trebuie lăsaţi să producă şi să fie stimulaţi în dez-
voltarea activităţilor economice. 

Se uită faptul că cel care dă mită va trebui să recupereze - într-un fel - suma respectivă, de 
regulă, prin evaziune fiscală, ceea ce înseamnă, până la urmă, bani publici. Deci, în final, mita 
este un furt din resursele publice şi ea poate duce la instabilitate economică. 
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De aceea, odată cu lupta împotriva corupţiei trebuie să se investească masiv în educaţie şi 
în pregătirea continuă a specialiştilor din economie, pentru dezvoltarea economică a ţării. 
Acest fapt necesită timp şi programe pe termen lung. Însă, numai în felul acesta vom putea 
schimba mentalităţile de astăzi, şi să construim o nouă societate, cu oameni pregătiţi şi dispuşi 
să se implice mai mult şi cu responsabilitate civică în rezolvarea problemelor publice. 

În concluzie, corupţia afectează negativ obiectivele de dezvoltare ale unui stat şi siguranţa 
naţională, responsabili fiind înalţii funcţionari publici şi politicienii oportunişti, care urmăresc 
să obţină maxim de profit, fără a ţine cont de implicaţiile negative ale fenomenului. De aceea, 
societatea civilă trebuie să iasă din pasivitate, recunoscându-şi rolul istoric, şi anume: lupta 
pentru interesul naţional şi stabilitatea ţării.  
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dintotdeauna, având în vedere particularităţile specifice de vârstă ale acestei categorii de infractori. 
Minorii sunt pasionaţi, mai mult decât oricând, de aventură, de dorinţa de autoafirmare, de a 

deveni lideri şi nu pot aprecia, la justa valoare, că satisfacerea acestor dorinţe poate interfera cu o 
latură negativă comportamentală, săvârşind astfel fapte a căror gravitate cade în sfera de acţiune a 
legii penale.  

Reabilitarea copiilor delincvenţi este o prioritate în politica penală, deoarece copiii au o 
experienţă de viaţă sumară, deprinderi sociale superficiale, nu pot să aleagă priorităţile, în consecinţă, 
cad uşor sub influenţe negative, pot fi manipulaţi şi comit fapte ilicite.  

În aceste condiţii statul trebuie să intervină pentru a asigura o justiţie prietenoasă copilului, o 
justiţie accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată şi concentrată pe necesităţile şi drepturile 
copilului. 

 
Cuvinte-cheie: minor; pedeapsă penală; liberare de pedeapsă; măsuri educative; reeducare. 
 
Introducere 
Privarea de libertate trebuie privită ca o ultimă metodă la care se poate recurge, iar dacă 

nu este ordonată imperativ, trebuie să se limiteze la o cât mai scurtă perioadă de timp. 
Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (în continuare  

C. pen.) în art. 89 alin. (2) prevede categoriile de liberare de pedeapsa penală. În context, se 
conturează întrebarea dacă în privinţa minorilor se aplică de către instanţa de judecată doar 
categoria stipulată la art. 89 alin. (2) lit. d) C. pen. „liberarea de pedeapsă a minorilor” după 
condiţiile generale legiferate în art. 93 C. pen. Oare minorii sunt liberaţi de pedeapsa penală 
doar atunci când li se stabilesc măsuri de constrângere cu caracter educativ?  

 În accepţiunea noastră, din prevederea completă a art. 89 alin. (2) C. pen. enunţăm 
următoarele categorii care ar putea fi aplicate, până la condamnarea definitivă şi după aceasta, 
luându-se în consideraţie statutul de minor, ca circumstanţă atenuantă, după cum urmează: 
condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei; liberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen; înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 
blândă; liberarea de pedeapsă a minorilor; amânarea executării pedepsei pentru femei gravide 
şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani. 

În continuare, vom elucida reglementările internaţionale cu referire la minorii delincvenţi, 
individualizarea pedepsei în contextul liberării de pedeapsă a minorilor şi condamnării cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, toate având un rol primordial în liberarea de 
pedeapsa penală a unui copil. 

 
Capitolul I. Reglementări internaţionale în contextul răspunderii penale a minorilor 
Reeducarea minorilor prin intermediul măsurilor educative reprezintă o strategie de 

politică penală nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional. Astfel, măsurile de constrângere cu 
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caracter educativ sunt fixate, în calitate de recomandări, în standardele minimale ale ONU cu 
privire la administrarea justiţiei pentru minori. 

Pornind de la Ansamblul Regulilor Minime ale Naţiunilor Unite cu privire la adminis-
trarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beinjing), adoptate prin Rezoluţia nr. 40/33 la 29 
noiembrie 1985, noţiunea de „minor” este definită în pct. 2.2 ca fiind „un copil sau un tânăr 
care, în raport cu sistemul juridic considerat, poate să răspundă pentru un delict conform 
unor modalităţi diferite de cele care sunt aplicate în cazul unui adult” [2]. 

Regulile de la Beijing reprezintă prima tentativă de a reglementa un subsistem penal, 
centrat pe particularităţile minorului delincvent, pe nevoile sale de socializare şi reintegrare 
comunitară. 

Prin Recomandarea 22 (99) a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la 
supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei închisorilor, se invocă cu vehemenţă (în 
art. 14) intenţia asupra efortului pentru reducerea recurgerii la sentinţe privative de libertate, 
care împovărează sistemul penitenciar. Astfel, reducerea recurgerii la sentinţe privative de 
libertate se va face prin substituirea acestora cu sancţiuni şi măsuri comunitare [3]. Printre 
acestea se regăsesc şi unele modalităţi ale liberării de pedeapsa penală, precum: suspendarea 
aplicării unei condamnări la închisoare cu condiţii impuse ori liberarea condiţionată ca 
sancţiune independentă impusă fără pronunţarea unei condamnări la închisoare.  

În acelaşi timp, în privinţa minorilor există şi Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului 
de Miniştri către statele membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile 
şi rolul justiţiei juvenile, în care se enunţă că privarea de libertate nu trebuie să fie niciodată 
utilizată în calitate de pedeapsă iminentă, ca formă de intimidare sau să servească drept 
substitut al protecţiei copilului sau al măsurilor de sănătate mintală [4]. 

Noţiunea de copil ar trebui să fie preluată cu prioritate din Convenţia Internaţională cu 
privire la Drepturile Copilului din 20 decembrie 1990, care în art. 1 defineşte copilul ca fiind 
„orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile 
copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă” [1]. 

 
Capitolul II. Pedeapsa penală versus liberarea de pedeapsă 
În reglementarea legislaţiei penale a ţării noastre, prin liberarea de pedeapsă se înţelege 

eliberarea persoanei care a săvârşit o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală, 
a pedepsei penale pronunţate prin hotărâre a instanţei de judecată [5]. 

Condamnarea persoanei nu include un scop în sine al dreptului penal. Scopul constă în 
selectarea acelei măsuri de pedeapsă potrivite pentru realizarea certă a obiectivului pedepsei 
şi, în niciun caz, sporirea spiritului infracţional al infractorului, prin stabilirea unei pedepse 
nepotrivite.  

Potrivit art. 62 alin. (1) C. pen. „persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni li se pot 
aplica următoarele pedepse: amendă; privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate; retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a 
gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat; munca neremunerată în folosul 
comunităţii; închisoare; detenţiune pe viaţă” [5]. 

Detenţiunea pe viaţă este cea mai aspră pedeapsă penală, care constă în privarea de 
libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii, şi nu poate fi aplicată minorilor [art. 71  
alin. (3) C. pen.]. 

În această ordine de idei, munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată 
tuturor minorilor supuşi răspunderii penale (pentru cei începând cu vârsta de 14 ani pentru 
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anumite categorii de infracţiuni, art. 21 alin. (2)], din considerentul că aceasta nu poate fi 
aplicată persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani [art. 67 alin. (4) C. pen.]. 

În funcţie de gradul lor de autonomie şi de particularităţile de aplicare în raport cu altele, 
pedepsele din C. pen. se clasifică în principale, complementare şi mixte. 

Pedepsele principale sunt aplicate în mod independent pentru săvârşirea unei infracţiuni: 
munca neremunerată în folosul comunităţii (art. 67C. pen.), închisoarea (art. 70 C. pen.) şi 
detenţiunea pe viaţă (art. 71 C. pen.).  

Pedepsele complementare se aplică doar în calitate de adaos la o pedeapsă principală, şi în 
legislaţia penală este doar una: retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de 
calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat (art. 66 C. pen.). 

Minorilor în conflict cu legea penală poate să li se aplice orice tip de pedeapsă enumerată 
în art. 62 C. pen., cu excepţia pedepsei referitoare la detenţiunea pe viaţă, a cărei măsură poate 
fi suspendată de executare sau înlocuită cu o măsură educativă, dacă circumstanţele comiterii 
faptei se integrează în prevederile art. 90 sau 93 C. pen. 

 
Capitolul III. Criterii de individualizare a pedepsei la judecarea minorului  
La adoptarea sentinţei în procesul unui minor, în afară de chestiunile indicate în art. 385 

din Codul de procedură penală al RM (în continuare C. proc. pen.), instanţa de judecată 
urmează să examineze posibilitatea liberării de pedeapsa penală a minorului în conformitate 
cu dispoziţiile art. 93 C. pen. sau suspendării condiţionate a executării pedepsei de către minor 
conform dispoziţiilor art. 90 C. pen., cu argumentarea în sentinţă a soluţiei adoptate.  

Liberarea de pedeapsă penală a minorilor poate fi aplicată şi sub forma condamnării cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în conformitate cu art. 90 C. pen. Instanţa de 
judecată poate să dispună liberarea de pedeapsa principală a minorului, cu aplicarea pedepsei 
complementare în procesul de resocializare, sau să-l libereze integral de pedeapsă, cu 
stabilirea unor obligaţii pe parcursul supravegherii lui în termenul de probaţiune.  

Pedeapsa complementară poate fi aplicată minorilor la discreţia instanţei de judecată, 
dacă aceasta are legătură cu fapta infracţională comisă. 

La aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie să se 
ţină cont de scopul corectării vinovatului, al prevenirii comiterii unor noi infracţiuni, atât de 
condamnat, cât şi de alte persoane. 

Dacă minorul care a săvârşit fapta penală a fost condamnat cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, se consideră că a fost liberat de pedeapsa penală datorită neîmplinirii 
majoratului? 

 Acest răspuns îl oferă mai multe prevederi din Codul penal al Republicii Moldova.  
Articolul 90 alin. (1) C. pen. stipulează că „instanţa de judecată, ţinând cont de 

circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional 
ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei” [5]. 

În acest context, art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. indică că infracţiunea săvârşită de un minor 
este una atenuantă.  

 Articolul 75 alin. (1) C. pen. stipulează că „la stabilirea categoriei şi termenului 
pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul 
acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează 
răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, 
precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia” [5]. 
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Reieşind din prevederile normelor citate, afirmăm cu certitudine că instanţa de judecată în 
camera de deliberare va ţine cont de persoana celui vinovat, de statutul acestuia de minor, de 
factorii psihointelectivi şi percepţiile personale în comiterea infracţiunii pe cauza penală 
examinată şi apoi va condamna făptuitorul cu suspendare, după procesul de individualizare a 
pedepsei.  

Ar fi incorect să considerăm că condamnarea cu suspendarea condiţionată a minorilor se 
exercită de către instanţele judecătoreşti în baza aceloraşi condiţii generale luate în consi-
deraţie în privinţa oricărui individ adult. Minorii sunt o categorie specială de persoane, care 
necesită o atenţie deosebită de adulţi, iar numărul de condamnări cu suspendare a minorilor 
sunt aplicate în marea majoritate a numărului de cazuri din motivul neîmplinirii vârstei de 18 
ani, în cazul în care o măsură educativă ar fi inutilă sau insuficientă. 

În conformitate cu principiul individualizării pedepsei (art. 7 C. pen.) în coroborare cu 
criteriile generale de individualizare a pedepsei inserate la art. 75 alin. (1) C. pen., instanţa de 
judecată aplică pedeapsa luând în considerare caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii 
săvârşite, motivul şi scopul celor comise, persoana celui vinovat, caracterul şi mărimea daunei 
prejudiciabile, circumstanţele ce atenuează sau agravează răspunderea, ţinându-se cont de 
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale 
familiei acestuia [9]. 

La stabilirea pedepsei minorilor în baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa va 
ţine cont de prevederile art. 70 alin. (3) C. pen. şi le va stabili termenul pedepsei din maximul 
sancţiunii prevăzute de legea penală, reduse la jumătate, apoi va aplica prevederile art. 80  
C. pen. [8]. 

Un interes deosebit prezintă şi abordarea psihologică, prin care se încearcă să se explice 
în ce măsură individul dispune de o capacitate intelectuală, afectivă şi volitivă, capabilă să 
menţină un echilibru între interesele, nevoile şi aspiraţiile sale, precum şi a mijloacelor 
legitime de realizare a acestora. Din această perspectivă, criminalul apare ca un individ cu o 
insuficientă maturizare socială, cu deficienţe de integrare socială, care intră în conflict cu 
cerinţele sistemului valorico-normativ şi cultural al societăţii în care trăieşte.  

În acest sens, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi 
aplicată în privinţa minorilor ori de câte ori instanţa de judecată va ajunge la concluzia că 
anume această măsură este cea mai adecvată pentru corectarea şi reeducarea minorului. Nu se 
exclude posibilitatea aplicării condamnării cu suspendare după comiterea repetată a infrac-
ţiunii în termenul de probaţiune.  

 În cazul în care se constată că minorul suferă de debilitate mintală care nu este legată 
de o boală psihică, trebuie să se stabilească, de asemenea, dacă el a fost pe deplin conştient de 
săvârşirea actului. Pentru a se stabili aceste circumstanţe vor fi ascultaţi părinţii minorului, 
învăţătorii, educatorii lui şi alte persoane care ar putea comunica datele necesare, precum şi se 
va cere efectuarea unei anchete sociale, prezentarea documentelor necesare şi se vor efectua 
alte acte de urmărire penală şi judiciare [12]. 

Dacă instanţa de judecată consideră că persoana în vârstă de până la 18 ani, poate fi 
corectată fără aplicarea pedepsei penale, când aceasta a săvârşit pentru prima dată o 
infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, poate aplica în această situaţie măsuri de constrângere 
cu un caracter educativ care, în realitate, nu reprezintă o pedeapsă penală. 

Pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se aplică mino-
rului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru 
corectarea minorului.  
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În acest context, în urma argumentelor invocate, afirmăm că art. 89 alin. (2) lit. d)  
C. pen. se propune pentru modificare şi completare în următoarea redactare: „d) liberarea de 
pedeapsă cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ”. 

Aceasta nu este unica modalitate de liberare de pedeapsă a minorilor. Analogic pot fi 
stabilite şi alte categorii din şirul consfinţit de C. pen., din motivul că deferit justiţiei pentru o 
anumită infracţiune este un copil. 

Prevederea nouă în redactarea propusă de noi este aceea că nu ar induce în eroare atunci 
când suntem obligaţi să pronunţăm o măsură de reprimare echitabilă gravităţii unei infracţiuni. 

În completarea lit. d) a alin. (2) de la art. 89 intervine art. 93 din C. pen., care la rândul 
său face trimitere la art. 104 C. pen. unde se precizează în privinţa cui se aplică aceste măsuri 
de constrângere cu caracter educativ şi care sunt ele sub o formulare exhaustivă. 

Concluzii  
În concluzie, menţionăm că pentru corectarea şi reeducarea minorilor liberaţi de pedeapsă 

penală, organul de probaţiune dispune implicit de programe probaţionale, care se aplică 
minorilor delincvenţi în perioada de probaţiune sau în perioada după liberarea condiţionată din 
închisoare, pentru ca aceşti indivizi să conştietizeze pericolul social a faptelor comise şi 
aceasta să dispună păşirea pe calea corectă după condamnare, fără a admite comiterea unor 
fapt antisociale.  

 Urmare celor reflectate mai sus, putem conchide că instituţia liberării de pedeapsa 
penală:  

a) îşi are o susţinere internaţională ca alternativă a pedepselor privative de libertate;  
b) reflectă o gamă largă a modalităţilor sale;  
c) reprezintă o reflectare a principiului umanismului;  
d) urmăreşte atingerea scopului prevenirii săvârşirii infracţiunilor, prin acordarea 

posibilităţii condamnatului de a se corecta în regim de libertate;  
e) exclude iraţionalitatea executării pedepsei mai departe de către condamnat, în cazul în 

care condamnatul a păşit ferm pe calea corectării. 
În context, urmează să se întreprindă toate măsurile prevăzute de lege pentru a aplica 

inculpatului minor pedeapsa nonprivativă de libertate sau pentru a-i stabili o pedeapsă mai 
blândă decât cea prevăzută de lege. 

Este evident că inevitabilitatea prevederii instituţiei liberării de pedeapsa penală în 
legislaţiile interne ale statelor europene este sigură, dar mai cu seamă necesară. Actualmente, 
practic este inacceptabil ca politica juridico-penală a statelor democratice contemporane să nu 
prevadă o astfel de instituţie penală precum liberarea de pedeapsa penală, deşi modalităţile ei 
variază de la stat la stat. Însă, deşi prezenţa acestei instituţii se dovedeşte a fi necesară în 
legislaţiile penale interne, aceasta nicidecum nu argumentează faptul că ea urmează a fi 
aplicată instantaneu în cazul săvârşirii faptelor penale, mai cu seamă reieşind doar din simplul 
fapt că ea este prevăzută de legea penală [13]. 
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Rezumat: 
Traficul de persoane, ca formă a criminalităţii transfrontaliere organizate, este un fenomen 

dinamic, în continuă transformare. Dacă un număr considerabil de ani formele de exploatare întâlnite 
în Europa erau relativ constante şi conforme definiţiilor date de legiuitorii ţărilor europene, respectiv 
exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligare la cerşetorie, obligare la comitere de infracţiuni şi, 
într-un număr mic de cazuri, prelevare ilegală de organe şi ţesuturi umane, astăzi ne confruntăm cu 
modificări în sfera exploatării prin forme noi de manifestare. Interesul cercetării acestor noi forme de 
manifestare rezidă în sfera prevenirii traficului de persoane, în vederea creionării unor campanii 
eficiente de prevenire, în sfera combaterii traficului de persoane, în vederea trasării unor strategii şi 
mecanisme eficiente de investigare şi combatere, precum şi în sfera asistenţei victimelor traficului de 
persoane, în vederea acordării unor servicii de înaltă calitate cu rezultate măsurabile victimelor acestei 
infracţiuni. În acest sens, prezentul articol îşi propune să ilustreze tendinţele actuale în sfera 
mecanismelor de exploatare, prin speţe concrete instrumentate de autorităţile din România şi din 
Marea Britanie. 

 
Cuvinte-cheie: trafic de persoane; forme noi de exploatare; România; Marea Britanie. 
 
 
1. Aspecte generale şi tendinţe europene de exploatare a persoanelor vulnerabile 
Traficul de persoane este una dintre cele mai răspândite infracţiuni la nivel global, aflată 

în continuă dezvoltare, cu un număr de 77.823 de victime identificate în anul 2015, faţă de 
44.462 de victime identificate în anul 2014 (United States Of America, 2016).  

Nu doar că România nu face notă discordantă cu această tendinţă de dezvoltare şi 
diversificare, ci, de prea mulţi ani, ea se află în topul ţărilor sursă a traficului de persoane din 
Europa. Astfel, între anii 2010 - 2012, România înregistrează un număr total de 3.243 de 
victime (Eurostat, 2015). Tendinţa, conform rapoartelor anuale emise de Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane, se menţine şi pentru anii următori, înregistrându-se un 
număr de 880 de victime pentru anul 2015.  

Fiind printre principalii furnizori privind victimele traficului de persoane în Europa, vom 
proceda la o scurtă trecere în revistă a formelor moderne de exploatare, identificate la nivelul 



282 Devianţă şi criminalitate 

statelor din Europa, la care cetăţenii români au devenit victime, astfel cum sunt prezentate în 
Raportul anual privind traficul de persoane al U.S. Department, anul 2016: Austria - 
exploatare sexuală femei, exploatare prin muncă copii; Belgia - victime de sex masculin, 
exploataţi prin muncă în restaurante, baruri, magazine, ferme, construcţii, servicii de curăţenie; 
Bulgaria - exploatarea sexuală a persoanelor de sex feminin, fenomenul se consideră înlesnit 
de către oficiali corupţi care în parte au fost deja anchetaţi în decursul anului 2015; Cehia - 
exploatare prin muncă în manufacturi, construcţii, în sfera forestieră şi agricultură; Croaţia - 
cu precădere exploatare prin muncă în agricultură; Cipru - cu precădere exploatare sexuală în 
baruri, cabarete, dar şi în cadrul apartamentelor private; Franţa - cu precădere exploatare 
sexuală, ca element de noutate a fost identificată obligarea la consumarea de droguri ilicite a 
victimelor; Germania - exploatare sexuală şi prin muncă în fabrici de prelucrare a cărnii, 
sevicii de curăţenie în locuinţele private ale unor diplomaţi, restaurante, construcţii, 
agricultură; Grecia - exploatare prin muncă a minorilor prin obligarea la comercializarea 
ambulantă a diferitelor produse; Irlanda - 11 victime de sex masculin exploatate prin muncă 
la spălătorii de maşini; Italia - grupări de criminalitate organizată care acţionează pe teritoriul 
Italiei în sfera exploatării sexuale; Malta - exploatare sexuală; Marea Britanie - exploatare 
prin muncă în spălătorii auto, baruri de manichiură, plantaţii de canabis, pescuit, precum şi 
exploatare sexuală şi cerşetorie; Olanda - Exploatare sexuală; Norvegia - obligare la comitere 
de infracţiuni, respectiv furt de petrol şi cerşetorie, (Crime, 2016); Polonia - exploatare 
sexuală; Portugalia - exploatare prin muncă în agricultură; Slovacia - exploatare prin muncă; 
Slovenia - cerşetorie şi exploatare prin muncă; Spania - exploatare sexuală; Suedia - 
cerşetorie, furt, exploatare sexuală, exploatare prin muncă în construcţii şi agricultură.  

 
2. Modalităţi moderne de exploatare a persoanelor vulnerabile. Studii de caz din 

România 
Infracţiunile de trafic de persoane/minori au fost reglementate la art. 12 şi 13 din Legea 

nr. 678/2001, modificată şi republicată, privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane. Odată cu abrogarea parţială a legii speciale, prin art. 94 pct. 2 din Legea  
nr. 187/2012, infracţiunile de trafic de persoane/minori au fost incriminate în dispoziţiile  
art. 210 şi art. 211 din Noul Cod penal, cu modificările ulterioare.  

Potrivit art. 2 din Legea nr. 678/2001 (text în vigoare, ce face trimitere la legea generală), 
termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: 

a) prin trafic de persoane se înţelege faptele prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal; 
b) prin exploatarea unei persoane se înţelege activităţile prevăzute la art. 182 din Codul 

penal; 
c) prin victimă a traficului de persoane se înţelege persoana fizică, subiect pasiv al 

faptelor prevăzute de art. 210 (trafic de persoane), art. 211 (trafic de minori), art. 264 
(facilitarea şederii ilegale în România) şi art. 374 (pornografia infantilă), sau al tentativei la 
una din aceste fapte, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de persoană 
vătămată. 

Tendinţele actuale în materia traficului de persoane converg spre o intensificare a lui spre 
zona explotării prin muncă forţată şi alte procedee de lipsire de libertate sau aservire [art. 182 
alin. (1) lit. a), b) C. pen.] şi o atenuare a acestuia pe zonele tradiţionale, respectiv exploatarea 
prin obligarea la practicarea prostituţiei şi cerşetoriei [art. 182 alin. (1) lit. c), d) C. pen.). 

Alteori traficul de persoane este asociat cu infracţiuni distincte (înşelăciune, fraudă 
informatică, evaziune fiscală, spălare de bani) sau după caz, forme specifice de criminalitate 
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organizată (traficul de droguri) se manifestă prin modalităţile alternative ale traficului de 
persoane. 

 
În cele ce urmează vom prezenta două cazuri reprezentative pentru aceste domenii de 

interes din activitatea DIICOT - B.T. ARAD: 
 
2.1. Dosar nr. 72 D/P/2014 
Prin ordonanţa din data de 26 august 2014 s-a început urmărirea penală in rem cu privire 

la comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 
alin. (1) C. pen. şi trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. (1) lit. a) C. pen. rap. la art. 182  
lit. b) C. pen., toate în concurs real de infracţiuni prev. de art. 38 alin. (1) C. pen. 

La data de 20 februarie 2015, s-a încheiat între România şi Regatul Danemarcei acordul 
privind constituirea unei echipe mixte de anchetă, având în vedere faptul că infracţiunile s-au 
săvârşit pe teritoriile ambelor state, facând obiectul cercetărilor deopotrivă ale autorităţilor 
judiciare române, cât şi ale celor daneze. 

Prin ordonanţa din data de 08 martie 2016, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi 
penale faţă de un număr de 20 de suspecţi, reţinându-se că, în perioada anilor 2012-2015, 
aceştia au constituit un grup infracţional organizat, axat pe traficarea de persoane din România 
în Danemarca. Victimele, provenind din medii sărace, au fost recrutate de pe teritoriul 
României, transportate şi adăpostite în Danemarca, prin inducere în eroare, promiţându-li-se 
angajarea pe posturi bine plătite în ţara străină. În realitate, membrii grupului infracţional au 
urmărit ca, odată ajunse în străinătate, victimele să fie aduse în stare de aservire faţă de aceştia, 
astfel încât, lipsite fiind de mijloace financiare, necunoscând limba şi locurile spre a se putea 
eventual angaja sau repatria pe cont propriu, să trebuiască să locuiască în spaţiile stabilite de ei 
şi să execute, fără împotrivire, activităţile care le-au fost impuse. Membrii grupului 
infracţional au însoţit şi asistat victimele la autorităţile daneze pentru obţinerea codului 
numeric personal danez, iar apoi, sub pretextul îndeplinirii formalităţilor de angajare impuse 
de lege, fără ca victimele să ştie, au constituit firme-fantomă în numele lor, au deschis conturi 
bancare şi au obţinut cărţi de credit, folosindu-le identităţile la comiterea a numeroase fraude, 
constând în achiziţionarea de bunuri pe credit de la diverşi agenţi economici, fără a se mai 
plăti contravaloarea lor.  

La data de 26 februarie 2015, partea daneză a echipei mixte de anchetă a procedat la 
arestarea a 20 de membri ai grupului infracţional, aflaţi pe teritoriul Danemarcei - operaţiunea 
„Cuibul de Viespi”.  

La momentul de faţă, persoanele respective sunt judecate în instanţele daneze, pentru 
săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, înşelăciune, fraudă informatică şi evaziune 
fiscală, cu un prejudiciu în valoare totală de 7 milioane euro. 

Cercetările au fost continuate de către partea română a echipei mixte de anchetă, fiind 
identificaţi alţi 20 de cetăţeni români implicaţi în activităţile grupului infracţional. 

Prin ordonanţele din datele de 10 martie 2016 şi 14 martie 2016 ale DIICOT - Biroul 
Teritorial Arad, s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a 14 inculpaţi pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. şi art. 210 alin. (1) lit. a) C. pen., rap. la art. 182 
lit. b) C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., aceştia fiind prezentaţi spre arestare 
preventivă Tribunalului Arad, care a emis pe numele lor 9 mandate de arestare preventivă, 2 
mandate de arestare la domiciliu şi 3 măsuri de control judiciar. 
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2.1. Dosar nr. 22 D/P/2013 
În perioada anilor 2012-2013, inculpaţii (cetăţeni vietnamezi) acţionând în grup infrac-

ţional organizat, au înfiinţat cele mai mari culturi de canabis indoor de pe spaţiul sud-est 
european, România fiind piaţă de producţie, iar Ungaria şi Cehia, piaţă de desfacere a 
substanţelor stupefiante. 

În acest scop, o parte dintre inculpaţi au prospectat piaţa imobiliară din zona de vest a ţării 
(jud. Arad şi jud. Timiş, fiindu-le prezentate acestora nu mai puţin de 17 spaţii, în perioada 
decembrie 2012 - februarie 2013), iar un alt inculpat, pe cea din zona de sud a României 
(Bucureşti, jud. Ilfov, jud. Prahova şi jud. Călăraşi).  

Activitatea infracţională s-a concentrat pe raza judeţului Arad, unde aceştia au mobilizat 
impresionante resurse financiare (sute de mii de euro), materiale (hale, echipamente şi 
instalaţii) şi umane (constructori, electricieni, cultivatori, supraveghetori), în vederea obţinerii 
de beneficii ilicite. 

Pentru ca succesul operaţiunii să fie garantat, membrii grupului infracţional organizat au 
închiriat un apartament în municipiul Arad şi au folosit pentru deplasări autoturismul marca 
Fiat Stillo de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare AR 064894.  

Există indicii temeinice că un inculpat împreună cu alţi cetăţeni vietnamezi au coordonat 
activităţi de producţie, procesare şi distribuţie a drogurilor de risc în zona municipiului 
Bucureşti – oraşul Voluntari, întrucât în data de 19 februarie 2013, la solicitarea sa, nu-
mitul „Attila” (cetăţean maghiar) a descărcat din autovehiculul cu nr. KNS 158, înmatriculat 
în Ungaria, în perimetrul halei nr. 1 din Complexul Dragonul Roşu - Bucureşti, un transport de 
pământ de flori, ghivece şi instalaţii electrice de iluminat, special utilizate pentru producerea 
ilegală a substanţelor stupefiante. 

Ba mai mult, după ce o parte a grupului infracţional organizat a fost anihilat în municipiul 
Arad, liderul reţelei a ordonat ca tranzacţiile cu canabis să continue în municipiul Bucureşti. 
Astfel, un cetăţean vietnamez a plecat cu avionul în dimineaţa de 15 martie 2013 din 
Budapesta în Bucureşti, unde urma să se întâlnească cu alţi doi conaţionali, iar colaboratorul 
sub acoperire „Peter Ferenc” să revină în seara de 14 martie 2013 în municipiul Arad şi să 
identifice o maşină cu un şofer, care să se deplaseze în municipiul Bucureşti, unde în ziua de 
15 martie 2013 să facă joncţiunea cu cetăţeanul vietnamez, să preia de la acesta o valiză cu 
substanţe stupefiante şi să o transporte pe ruta Bucureşti - Arad - Budapesta, la şeful grupului 
infracţional organizat, în vederea comercializării lor în Ungaria şi Cehia. 

Cazul a fost unul de impact major, fiind intens mediatizat la nivel local şi naţional, prin 
mijloacele de comunicare din presă şi televiziune.  

Efectiv, pe raza judeţului Arad au fost închiriate 4 hale unde au funcţionat laboratoarele 
clandestine de droguri. Inculpaţii au dislocat în zonă importante resurse având ca finalitate 
utilarea completă a spaţiilor cu tehnică modernă necesară producerii canabisului şi exportării 
lui. Locaţiile au fost securizate în interior cu folii netransparente aplicate pe geamuri, iar în 
exterior au fost blocate căile de acces cu lanţuri şi lacăte. 

Tratamentul la care au fost supuşi muncitorii ce desfăşurau activităţi de producţie a 
drogurilor de risc pe aceste plantaţii (14-16 ore/zi, fără contracte de muncă, supravegheaţi şi 
controlaţi permanent, privaţi de libertate, deposedaţi de actele de identitate şi lipsiţi de orice 
resurse financiare) este asimilat formelor de exploatare prev. la art. 182 lit. a) C. pen. 
(supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat) şi la art. 182  
lit. b) C. pen. (ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate 
ori de aservire), iar persoanele ce i-au recrutat, transportat şi adăpostit din străinătate în 
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România, prin inducere în eroare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, 
săvârşesc, în opinia noastră, şi infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. (1)  
lit. a) şi b) C. pen. 

Din raţiuni pe care încercăm să le înţelegem (teama faţă de liderii grupului infracţional 
organizat şi consecinţele pe care le-ar avea de suferit familiile lor în Vietnam), aceste victime 
au preferat să declare pe parcursul anchetei că au conspirat împreună la această construcţie 
infracţională şi să-şi asume răspunderea penală pentru săvârşirea infr. prev. de art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 39/2003, modificată şi republicată [art. 367 alin. (1) C. pen., în prezent) şi art. 2 
alin. (1) din Legea nr. 143/2000 modif. şi rep., deşi o astfel de conduită procesuală [consimţă-
mântul persoanei victimă a traficului - art. 210 alin. (3) C. pen.] nu constituia o cauză 
justificativă exoneratoare pentru traficanţi. 

Totuşi, pentru a nu forţa o încadrare juridică ce rezulta doar ex re, şi nu din alte mijloace 
de probă (în esenţă declaraţiile tututor actorilor implicaţi în acest modus operandi), în final, 
inculpaţii au fost trimişi în judecată şi condamnaţi definitiv (decizia penală nr. 153 din  
07 martie 2014 a Curţii de Apel Timişoara şi decizia penală nr. 2246 din 03 iulie 2014 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), la pedepse cu închisoarea cuprinse între 2 şi 10 ani, pentru 
infracţiunile de iniţiere/constituire/aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, 
respectiv pentru diverse forme de participaţie la cultivarea de droguri de risc fără drept, în 
formă continuată, furt calificat de energie electrică în formă continuă şi continuată, respectiv 
executarea şi folosirea de instalaţii clandestine, în scopul ocolirii echipamentelor de măsurare 
a energiei electrice, în formă continuată, toate în concurs real de infracţiuni, nu şi pentru 
infracţiunea de trafic de persoane, ce considerăm că se putea reţine fără rezerve în sarcina 
liderilor şi principalilor membri ai reţelei infracţionale. 

 
3. Modalităţi moderne de exploatare a persoanelor vulnerabile. Studii de caz din 

Marea Britanie 
Cercetările şi investigaţiile poliţieneşti au reliefat faptul că o tendinţă în curs de dezvoltare 

în sfera traficului de persoane în Nord-Vestul Marii Britanii este exploatarea persoanelor de 
sex masculin în spălătorii auto şi exploatarea persoanelor de sex feminin în baruri de 
manichiură. 

Spălătoriile auto şi barurile de manichiură sunt atractive pentru grupările de criminalitate 
organizată, datorită următorilor factori esenţiali: 

a. Tranzacţiile financiare au loc doar cu numerar; datorită naturii muncii plăţile se fac 
doar numerar. Acest aspect facilitează procesul de spălare a banilor, legitimează sursa 
provenienţei lichidităţilor grupării şi îngreunează munca organelor de aplicare a legii, atunci 
când se iau măsuri de identificare a bunurilor deţinute în vederea sechestrării şi confiscării.  

b. Salarii foarte mici; prin angajarea unor lucrători care nu au dreptul de muncă în Marea 
Britanie sau a unor lucrători care au probleme financiare foarte mari, astfel încât aceştia sunt 
disperaţi, grupările de criminalitate organizată exploatează aceste vădite stări de vulnerabilitate 
plătind salarii absolut minimale, încălcând astfel prevederile legale şi maximizându-şi 
profiturile.  

 
Tendinţele actuale în sfera exploatării vulnerabilităţii converg înspre conturarea a două 

categorii distincte de persoane susceptibile a deveni victime ale traficului de persoane: 
a. Migranţii ilegali - provenind cu precădere din ţări precum Irak, Afganistan sau Siria, 

aceşti migranţi fie au sosit în ţară de bunăvoie, cu sprijinul unor reţele de trafic ilegal de 
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migranţi, fie au fost forţaţi sau păcăliţi de traficanţi de persoane, iar ulterior ajungerii în ţara de 
destinaţie au fost exploataţi conform specificului grupării.  

b. Migranţii legali - cunoscuţi şi sub denumirea de migranţi economici, care se află în 
mod legitim pe teritoriul Marii Britanii, însă care sunt, ulterior ajungerii în ţară, exploataţi, 
plătiţi prost şi cazaţi în condiţii precare. Majoritatea acestora sunt din România şi Ungaria.  

Aceste tendinţe actuale în sfera exploatării persoanelor vulnerabile este adresată din două 
perspective, în vederea împiedicării dezvoltării şi diversificării: prin prevenire şi prin com-
batere. Ambele au însă o caracteristică comună: proactivitatea.  

 
În sfera prevenirii, poliţia a lansat o amplă campanie de informare şi sensibilizare a 

opiniei publice, având ca scop informarea membrilor comunităţilor cu privire la indicatorii de 
victimizare şi alertare a acestora, cerându-le să raporteze suspiciunile lor autorităţilor 
competenţe. 

 
În sfera combaterii traficului de persoane, având la bază informaţii specifice poliţieneşti 

(acestea incluzând şi informaţii culese din raportările publice), poliţia a desfăşurat acţiuni 
ample care au avut ca scop identificarea reţelelor de criminalitate organizată, dar, mai 
important decât toate, identificarea victimelor şi scoaterea acestora din starea de exploatare 
care le ameninţa existenţa.  

Pentru ca aceste operaţiuni să fie de succes şi să producă efectele scontate, alături de 
poliţie au fost implicate şi diferite alte autorităţi precum: Serviciul de Imigrări, Her Majesty’s 
Revenue & Customs, Gangmaster Licensing Authority, Autoritatea pentru Sănătate şi 
Securitate precum şi autorităţile locale.  

Acţiunile au condus la salvarea a numeroase vieţi, însă persoanele respective au fost 
destul de reticente în a se autoidentifica ca victime ale traficului de persoane. 

 
În următoarele rânduri redăm, cu titlu exemplificativ, unele cazuri identificate: 
Primul caz: 2 persoane de sex masculin din Afghanistan au fost salvate de la o 

spălătorie auto din Burnley. La razia făcută s-a constatat că aceştia locuiau în spatele spaţiului 
comercial, în condiţii mizere, dormind pe pături murdare, pe beton, cu puţine alimente şi fără 
instalaţii sanitare adecvate. Pentru a ajunge în Marea Britanie victimele au plătit traficanţilor 
mii de lire sterline. Proprietarul spălătoriei le plătea periodic o sumă neglijabilă de bani şi le 
expunea la accidente de muncă, din cauza condiţiilor nesigure de muncă, şi îmbolnăvirii, 
datorate condiţiilor precare de trai. În speţă au existat probe concrete pentru acuzaţia de trafic 
de persoane şi dovezi cu privire la faptul că proprietarul a câştigat de pe urma exploatării 
victimelor sume importante de bani.  

Al doilea caz: 3 persoane de sex masculin din România au fost descoperite într-o altă 
spălătorie auto. Spre deosebire de afgani, aceşti bărbaţi erau în mod evident migranţi legali, 
care au părăsit România într-un efort de a câştiga mai mulţi bani pentru ei şi familiile lor. Din 
nou, locul de muncă a oferit condiţii extrem de precare şi chiar periculoase pentru siguranţa 
lucrătorilor (fără îmbrăcăminte adecvată, controlul slab al substanţelor chimice, aparate 
electrice nesigure). Muncitorii erau plătiţi cu aproximativ 30£ pe zi, însă munceau foarte multe 
ore, iar din această sumă muncitorii restituiau o parte din bani proprietarului pentru cazarea 
oferită de către acesta. Aspectele identificate la faţa locului au fost de natură a evidenţia o 
situaţie de trafic de persoane, prin exploatarea vulnerabilităţii financiare a acestora, sub forma 
exploatării prin muncă, însă muncitorii nu s-au văzut ca nişte victime, ci, din contră, au fost 
foarte supăraţi când au văzut că s-a luat măsura închiderii spălătoriei de către autorităţi.  
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Al treilea caz: 2 persoane de sex feminin din Vietnam au fost salvate de la un bar de 
manichiură. Din nou, acestea erau plătite cu sume foarte mici, cazarea era precară, era evident 
faptul că acestea nu erau mulţumite cu condiţiile de muncă şi de trai, însă iniţial erau reticente 
în a colabora cu autorităţile, pentru că au plătit călăuzelor mii de lire sterline pentru a ajunge în 
Marea Britanie şi le era frică să nu fie deportate.  

 
Pe lângă raziile şi descinderile efectuate ca urmare a informaţiilor deţinute poliţia orga-

nizează periodic şi „Zile de acţiune” cu ocazia cărora se verifică zonele de risc pentru trafic de 
persoane. Cu această ocazie, pe lângă numeroasele persoane vulnerabile care s-au identificat şi 
cărora le-au fost oferite informaţii practice privitoare la mecanismele de evitare a victimizării 
şi date privind mecanismele de protecţie, au fost identificate şi victime ale traficului de 
persoane, fapt care a condus la închiderea spaţiilor comerciale în cadrul cărora s-au desfăşurat 
astfel de operaţii ilicite.  

 
Cu titlu de exemplu vom reda rezultatele unei „Săptămâni de acţiune împotriva traficului 

de persoane” coordonată de poliţia Lancashire, Departamentul de Combatere a Traficului de 
Persoane, şi desfăşurată în parteneriat cu instituţiile anterior menţionate. 

Au fost verificate:  
- 10 baruri de manichiură;  
- 21 spălătorii auto;  
- 3 restaurante de tip „Take away”;  
- 13 saloane de masaj;  
- 30 hoteluri. 
Verificările au condus la identificarea a cinci imigranţi ilegali, pe cale de consecinţă 

patronii au fost amendaţi de către Serviciul de Imigrări cu amenzi în valoare totală de 80.000 
lire. De asemenea, s-au identificat numeroase infracţiuni din sfera dreptului muncii (neplata 
asigurărilor sociale pentru angajaţi, neplata asigurărilor de sănătate pentru angajaţi, neplata 
taxelor şi impozitelor etc.), precum şi unele cazuri care au condus la deschiderea unor cercetări 
privind comiterea infracţiunii de trafic de persoane ale căror victime au fost migranţi ilegali.  

Pe lângă infracţiunile identificate, care pot fi considerate ca rezultate măsurabile ale 
săptămânii de acţiune, informaţiile obţinute despre proprietarii afacerilor, felul în care se des-
făşoară activităţile generatoare de profit, lucrătorii din acea zonă, locurile de cazare etc., spri-
jină autorităţile locale în conturarea profilului specific din Blackpool şi pot oferi autorităţilor 
de aplicare a legii puncte concrete de începere a unor viitoare investigaţii.  

Investigaţiile în aceste sfere se desfăşoară, în Marea Britanie, în baza următoarelor acte 
normative: Modern Day Slavery Act 2015 (trafic de persoane), Legea Imigrării (infracţiuni din 
sfera migraţiei ilegale), Health & Safety at Work (condiţii improprii de muncă). 

 
Concluzii 
Traficul de persoane este o infracţiune dinamică aflată în continuă transformare. Conform 

unui raport emis de Eurostat „victime ale traficului de persoane din România şi Bulgaria au 
fost identificate în aproape toate statele din Europa” (Eurostat, 2016, p. 11), pe cale de 
consecinţă, vulnerabilitatea resortisanţilor României este în mod constant exploatată de către 
grupările de criminalitate organizată, care obţin profituri de milioane de euro din această 
activitate ilicită.  
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Cercetarea realizată relevă faptul că, deşi există o constantă în ceea ce priveşte forma de 
exploatare a românilor în Europa de Vest, respectiv exploatare sexuală, exploatare prin muncă, 
obligare la cerşetorie, obligare la comitere de infracţiuni, s-au înregistrat o serie de modalităţi 
noi de exploatare ca spre exemplu: obligare la furtul de petrol în Norvegia, obligarea la muncă 
în vederea obţinerii unor beneficii materiale prin infracţiuni financiar-bancare, cum este în 
cazul Danemarcei, obligare la muncă în spălătorii auto sau baruri de manichiură, în cazul 
Irlandei şi al Marii Britanii, sau exploatarea în fabricile de prelucrare a cărnii, ca în cazul 
Germaniei. 
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Rezumat: 
Minorii au reprezentat şi reprezintă un eşantion important în comiterea unor fapte cu caracter 

antisocial. În societatea contemporană, complexitatea fenomenelor sociale a dus la multiplicarea 
formelor de încălcare a legii, între care infracţiunile comise de către tineri ocupă un loc distinct. De la 
fapte comise cu mai multă sau mai puţină violenţă la consumul de substanţe toxice şi până la 
infracţiunile informatice, se constată că minorii reprezintă un eşantion important în comiterea unor 
fapte cu caracter antisocial. Ca urmare, se impune o adaptare a legislaţiei în ceea ce priveşte preve-
nirea şi combaterea unor asemenea fenomene, acţiune de care vor trebui să se facă responsabili toţi cei 
care participă la procesul de elaborare şi aplicare a dreptului pozitiv. 

 
Cuvinte-cheie: devianţă; delincvenţă; infracţionalitate; fapte antisociale; drept pozitiv; copiii 

străzii. 
 
Introducere 
Într-o societate aflată într-o sensibilă schimbare, în care sistemul de protecţie juridică ce 

apară valori tradiţionale ce se bucură de garanţii legislative, comportamentele de tip deviant, 
indiferent de subiecţii ce le săvârşesc, sunt amendate şi sancţionate prin norme sociale 
consacrate. 

În acest context, devianţa juvenilă a făcut obiectul unor introspecţii de analiză care au 
definit obiectul şi metoda de cercetare specifică mai multor discipline, între care putem 
enumera, exemplificativ, şi nu exhaustiv, psihologia socială, sociologia, criminologia, crimi-
nalistica, etica aplicată, antropologia socială etc.  

 
1. Conceptul de devianţă, delincvenţă şi infracţionalitate juvenilă 
Sub aspect etimologic termenul de „delincvenţă” provine din latinescul delinquo, -ere, 

care semnifică „a greşi”, „a se face vinovat”. Prin delincvenţă, infracţionalitate sau crimina-
litate vom înţelege „totalitatea infracţiunilor săvârşite pe un anumit teritoriu, într-o anumită 
perioadă. Un fenomen social, un produs al societăţii, obiectiv determinat şi totodată un 
fenomen juridic care înglobează totalitatea faptelor considerate ca periculoase pentru societate 
şi prevăzute ca infracţiuni de legea penală a unui stat într-o anumită perioadă. 

Ţinând seama şi de măsura în care este cunoscută, precum şi de măsura în care se reacţio-
nează prin mijloacele dreptului penal împotriva infracţionalităţii, se face distincţia între 
criminalitatea reală, descoperită şi legală”. Astfel, deşi sintagma care s-a impus este aceea de 
„delincvenţă juvenilă”, semnificaţia acesteia este aceeaşi cu „infracţionalitatea juvenilă” şi 
„criminalitatea juvenilă”, o posibilă explicaţie a faptului că s-a impus noţiunea de delincvenţă, 
în detrimentul celei de infracţionalitate sau criminalitate este aceea că, dată fiind categoria la 
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care ne referim, aceea a minorilor, termenul de infracţionalitate sau criminalitate are în 
mentalitatea colectivă un sens mai grav. 

 
2. Minoritatea şi specificul ei sub aspectul răspunderii juridice 
Minoritatea este o perioadă cu o specificitate aparte, de profunde transformări, raţiune 

pentru care, în plan juridic, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, legiuitorul a găsit 
întotdeauna de cuviinţă să fixeze limitele de la care se prezumă că cel în cauză are repre-
zentarea consecinţelor faptelor sale. După cum arată doctrina „incapacitatea minorului este 
naturală până la o vârstă oarecare, iar de la această vârstă până la majorat ea rezultă din voinţa 
legiuitorului1”, apreciindu-se că „în primii ani ai copilăriei, inteligenţa omenească cuprinde 
numai un cerc restrâns de noţiuni; ea se formează pe măsura trecerii anilor, aşa că, ajungând la 
adolescenţă, omul poate fi considerat că a dobândit un discernământ şi un cerc de cunoştinţe 
destul de însemnat2”. 

Aşadar, în materie civilă, până la împlinirea vârstei de 14 ani persoana este lipsită total de 
capacitatea de exerciţiu, actele juridice fiind încheiate prin intermediul reprezetantului său 
legal (părinte, tutore), excepţie făcând doar „actele de conservare, precum şi actele de 
dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la momentul încheierii lor3”, 
pe care legiuitorul îi permite să le încheie singură, nu prin reprezentant.  

Între 14 şi 18 ani avem de a face cu un discernământ în formare, astfel încât vorbim 
despre o capacitate de exerciţiu restrânsă, care îi permite minorului să încheie actele juridice 
personal, însă cu încuviinţarea ocrotitorului legal. Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, şi prin 
excepţie la împlinirea vârstei de 16, în cazul în care minorul se căsătoreşte, persoana 
dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu, putând încheia singură orice act juridic pe care îl 
doreşte, apreciindu-se că, începând cu acest moment, discernământul său este pe deplin 
format. 

În materie penală, legiuitorul fixează, de asemenea, nişte limite privind responsabilitatea 
minorului. Astfel, până la împlinirea vârstei de 14 ani se prezumă absolut că minorul nu are 
discernământul faptelor sale şi, pe cale de consecinţă, nu va răspunde penal. 

Între 14 şi 16 ani operează o prezumţie relativă de lipsă de discernământ, astfel legiuitorul 
prezumă ca minorul nu a avut discernământul faptelor sale, însă permite răsturnarea acestei 
prezumţii şi dovedirea prin proba contrară că a avut dicernământ la data comiterii faptelor, 
astfel încât va răspunde penal. 

Odată cu împlinirea vârstei de 16 ani legiuitorul instituie prezumţia relativă a discernă-
mântului în ceea ce îl priveşte pe minor, însă această prezumţie poate fi răsturnată în cazul în 
care se probează că, în fapt, nu a avut discernământ la momentul comiterii faptei. 

Cât priveşte regimul răspunderii penale a minorului, trebuie subliniat faptul că, având în 
vedere particularităţile acestei categorii cu un specific aparte, legiuitorul a stabilit un set de 
măsuri educative care să fie aplicate acestora. 

Astfel, în sfera măsurilor educative neprivative de libertate legiuitorul a inclus, conform 
art. 115 alin. (1) pct. 1 C. pen.: stagiul de formare civică; supravegherea; consemnarea la 
sfârşit de săptămână; asistarea zilnică. Cât priveşte măsurile educative privative de libertate, 

                                                 
1 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2002, p. 361. 
2 Idem. 
3 Art. 43 alin. (3) C. civ. 
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acestea sunt, potrivit pct. 2 al aceluiaşi text de lege: internarea într-un centru educativ şi 
internarea într-un centru de detenţie.  

Cât priveşte alegerea măsurii educative ce va fi luată în raport cu minorul, aceasta se va 
face prin raportare la dispoziţiile art. 114 C. pen. care stabilesc că „faţă de minorul care, la 
data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă 
neprivativă de libertate. (2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură 
educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:  

a) dacă 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.” 

Totodată, urmează a se ţine cont şi de criteriile generale de individualizare a pedepsei, 
prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv: 

 împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; 
 starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; 
 natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; 
 motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; 
 natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 
 conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; 
 nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 
 
3. Devianţa în plan juridic 
Într-o societate aflată într-o sensibilă schimbare, în care sistemul de protecţie juridică ce 

apară valori tradiţionale se bucură de garanţii legislative, comportamentele de tip deviant, 
indiferent de subiecţii ce le săvârşesc, sunt amendate şi sancţionate prin norme consacrate. 

În acest context devianţa juvenilă a făcut obiectul unor introspecţii de analiză care au 
defintit obiectul şi metoda de cercetare specifică mai multor discipline între care putem 
enumera exemplificativ, şi nu exhaustiv, psihologia socială, sociologia, criminologia, crimi-
nalistica, etica aplicată, antropologia socială etc. 

De reţinut este însă faptul ca sub aspectul laturii juridice de plano prin delincvenţă se 
întelege orice comportament aflat în antiteză cu normele juridice ce alcătuiesc în cadrul unei 
societăţi aşa-numitul drept pozitiv. 

În opinia doctrinarilor de specialitate, devianţa în plan juridic este „acea conduită care 
încalcă legea privită ca ansamblu de reguli normative edictate şi aplicate de către o autoritate 
statal-politică”4.Tocmai prin aceasta, devianţa din perspectivă exhaustivă, cu latura sa 
particulară - delincvenţa juvenilă se deosebeşte de conceptele de tip deviant abordate de 
sociologia juridică, precum şi de psihologia socială sau de disciplinele din spectrul eticii 
comportamentale care privesc comportamentul deviant ca fiind orice abatere de la o conduită 
prestabilită şi recunoscută de o formă de organizare socială mai mică sau mai mare, plecând 
de la grupul social, în particular, până la societatea organizată statal. 

Încălcarea unor norme de conduită socială, de la cele de ordin moral-religios până la cele 
de natură politico-juridică, se circumscrie unui conflict deschis cu acel set de valori 

                                                 
4 N. Bujdoiu, Devianţa ca mecanism de putere, în „Dreptul în epoca contemporană”, Ed. Omnia, Braşov, 

2000, p. 274. 
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recunoscute de o anumită colectivitate şi respectate ce definesc însăşi sistemele de sancţiuni 
mai mult sau mai puţin difuze până la cele de natură instituţionalizată şi sistematizată. În acest 
context, normele juridice se particularizează în raport cu celelalte norme sociale, ele fiind 
generic privite ca un set de valori ce definesc în esenţă interesul societăţii prin care se 
realizează chiar perpetuarea acesteia, precum şi asigurarea a ceea ce numim ordinea publică - 
realitate aflată într-o permanentă dinamică în funcţie de factorii de configurare a dreptului. 
Astfel, s-a arătat în mod întemeiat faptul că „normele juridice reprezintă o proprietate a unui 
grup social… acestea arătând ceea ce este drept sau nedrept, licit sau ilicit, legal sau ilegal, 
stabilind zona de permisivitate a acţiunii şi comportamentului indivizilor”5, care poate varia 
sensibil depăşind sau nu limitele impuse de reglementările juridice. 

 
4. Etiologia delincvenţei 
Etiologia delincvenţei şi, în speţă, a delincvenţei juvenile este extrem de variată, plecând 

de la factori de natură socială, între care cei ce definesc inadaptarea, precum şi reflexul 
spontan de respingere a oricăror norme sociale, până la cei de natură politică, între care 
definitorii sunt cei ce privesc politica legislativă sau, pe de altă parte, plecând de la factori 
psiho-sociali ce definesc comportamentul deviant prin tarele vârstei preadolescenţei sau 
adolescenţei ce configurează un comportament imprevizibil uneori, dar şi nonconformist, 
inadaptabil, alteori vin să configureze un spectru larg de cauze ce conduc progresiv la ceea ce 
reprezintă factorii care generează complexul fenomen social ce vizează delincvenţa juvenilă. 

Ca o particularitate pentru societatea românească aflată într-o permanentă tranziţie, 
începând cu anii ’90 constatăm aşa-numitul fenomen al copiilor străzii, particularizat prin 
existenţa unui climat infracţional. 

Problematica complexă sub care s-a identificat acest grup social, de regulă subiect activ al 
unor fapte sociale ce prezintă un pericol mai mic sau mai mare din punct de vedere social, şi-a 
găsit un spaţiu distinct între factorii ce generează infracţionalitatea juvenilă în doctrina de 
specialitate. 

Societatea romanească nu a fost pregătită să contracareze cu mijloace specifice pericolul 
social generat de această realitate, care avea să fie analizată chiar de exegeţi recunoscuţi ai 
Grupului de studiu al Consiliului Europei, definind sub titulatura de „copiii străzii” „acei 
indivizi sub 18 ani, care trăiesc în mediul stradal pentru o perioadă mai lunga sau mai scurtă… 
oficial aceşti copii pot avea ca adresă domiciliul părinţilor lor sau o instituţie de ocrotire, dar 
semnificativ este faptul că ei au contacte foarte puţine sau chiar deloc cu aceşti adulţi, părinţi, 
şcoală sau instituţii de ocrotire care au obligaţii faţă de ei”6. 

În doctrină s-au făcut referiri pertinente cu privire la particularităţile ce definesc cadrul 
acestui fenomen în societatea românească, identificându-se drept cauze primare următoarele - 
insuficienţa controlului familial sau instituţional, în speţă cel şcolar, existenţa familiilor 
dezorganizate în special ca urmare a destrămării familiei tradiţionale româneşti prin plecarea 
părinţilor în străinătate în vederea dobândirii mijloacelor materiale de trai, care practic a 
însemnat un abandon familial, şi lăsarea pe cale de consecinţă a minorilor în grija unor per-
soane lipsite de autoritate asupra acestora (bunici sau alte rude). apoi probleme grave de 
socializare a acestora, comportament toxic prin adoptarea unui set comportamental antisocial 
ca urmare a difuzării unor programe tv şi filme ce cultivă masiv violenţa, infracţionalitatea ca 

                                                 
5 Ibidem, p. 274. 
6 I. Pitulescu, Delincvenţa juvenilă, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1991, p. 376. 
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mijloc de subzistenţă socială, consumul de droguri, prostituţia infantilă, cerşetoria sau alte 
fapte antisociale. 

Între factorii care au generat amplificarea acestui fenomen ce a generat infracţionalitatea 
juvenilă se află în primul rând o legislaţie ineficientă, aflată într-o evidentă disfuncţie cu 
această realitate socială, ineficienţa activităţii instituţiilor de ocrotire socială, lipsa unui control 
ferm din partea familiei sau a instituţiilor şcolare, lipsa fondurilor materiale necesare în 
activităţile educative sau de reconversie socială, o insuficientă pregătire în genere a societăţii 
civile (ONG-urile ce au ca obiect de activitate protecţia minorilor şi educarea acestora, lipsa 
de interes în general a societăţii româneşti în ansamblul ei cu privire la pericolul social pe care 
îl reprezintă „copiii străzii”, lipsa unui dialog social eficient între factorii responsabili chemaţi 
să asigure un climat de siguranţă şi ordine publică urmat de măsuri coerente de combatere a 
acestui fenomen. 

Combaterea acestui flagel cunoscut sub aspect generic de „copiii străzii”, potenţiali şi 
viitori delincvenţi, trebuie privită ca o dimensiune ce pleacă de la motivarea în genere a 
faptului că oricare conduită umană este rezultatul firesc al unei motivaţii. 

În acest sens, Virgil Dragomirescu, în lucrarea „Determinism şi reactivitate umană”, 
sublinia faptul după care „cauza unui comportament agresiv nu poate fi descoperită decât prin 
cercetarea şi elucidarea motivaţiei unui asemenea act”7. În acest sens se recomandă iniţial 
determinarea condiţiilor în care s-a produs un anumit comportament deviant, atât a condiţiilor 
interne, cât şi a celor externe ce ţin de individ, şi care sunt un complex de elemente şi relaţii de 
natură biologică ereditară şi psihosocioculturală dobândite sub influenţa factorilor de mediu, 
educaţie şi autoeducaţie.8 

 
5. Teorii ale delincventei juvenile 
Doctrina criminologică ce abordează fenomenul delincvenţei juvenile a identificat un 

grup de teorii ce motivează comportamentul antisocial al minorilor, între care menţionăm: - 
teoria anormalităţii biopsihosociale; - teoria inadaptării biopsihice; - teoria conflictelor de 
culturi; - teoria angajamentului; - teoria dezorganizării sociale; - teoria subculturilor 
delincvente ce privesc subculturile ca o reacţie de protest faţă de valorile societăţii etc.9 În 
cadrul celei din urmă se încadrează teoria cu privire la „grupurile de la marginea străzii”, 
grupuri care cu predilecţie îşi câştigă mijloacele de subzistenţă din activităţi aflate în conflict 
cu legea, săvârşind contravenţii sau infracţiuni. 

Toate aceste teorii configurează un câmp larg de ipoteze, metode de investigare, axiome, 
principii şi instituţii juridice care motivează, din anumite perspective, etiologia fenomenului 
delincvenţei juvenile, încercând să delimiteze în plan conceptual factorul determinant în 
motivarea mecanismului ce generează un comportament aflat în conflict cu legea privită lato 
sensu. 

Ele ne oferă o perspectivă diacronică asupra modului de reflectare a unei realităţi sociale 
eclectice, printr-o reacţie atipică, devianţă ce se traduce în respingerea de plano a valorilor 
ocrotite de normele juridice, în special, dar totodată şi a altor norme sociale, precum cele de 
natură etică, de politeţe sau a celor moral-creştine. 

                                                 
7 A se vedea V. Dragomirescu, Psihologia comportamentului deviant, Ed Ştiinţifică, Bucureşti, 1976. 
8 A se vedea V. Dragomirescu, Determinism şi reactivitate umană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti. 1990. 
9 N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologia judiciară, Casa de Editură şi Presă Şansa, Bucureşti, 1994 

p. 359. 
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Teoriile mai sus menţionate abordează, ca dimensiune sintetizatoare, noţiunea de devianţă 
socială, arătând, în esenţă, că aceasta presupune încălcarea unei norme, a unei reguli sociale, 
care implicit duce la un comportament antisocial, atipic, care încalcă voit o voinţă generală şi, 
implicit, un set de valori ocrotit şi respectat de o societate la un moment dat. Dacă acest 
comportament este săvârşit de către un minor, gravitatea şi amploarea fenomenului trebuie să 
atragă atenţia factorilor decidenţi din societate şi, în special, a celor cu atribuţii privind reali-
zarea şi înfăptuirea dreptului, dar totodată şi ai celor chemaţi la educarea şi formarea tinerilor, 
recte a minorilor, în spiritul respectării legii şi a valorilor protejate de către aceasta, a ordinii 
publice în genere, care asigură stabilitatea şi prosperitatea oricărui stat, cu predilecţie a statului 
de drept - concept care nu trebuie să rămână un deziderat, ci o realitate obiectivă. 

Un comportament infracţional, indiferent de cine este săvârşit, după cum în mod pertinent 
este argumentat de către F.N. Sutherland, are drept efect o serie de caracteristici ce vizează în 
esenţă consecinţe antisociale, prin faptul că acestea prejudiciază interesul întregii societăţi, 
făcând obiectul unei interdicţii sau constrângeri formulate de legea penală, prezintă o intenţie 
antisocială deliberată, urmărind un scop distructiv10, şi aduce atingere interesului public. 

Combaterea delincvenţei juvenile este un comandament major, ce stă în faţa legiuitorului 
român, având în vedere amploarea acestei realităţi sociale care a cunoscut forme diverse de 
manifestare de la o etapă la alta, atât în perioada anilor de tranziţie specifici postrevoluţionari, 
cât şi în etapa actuală, în care societatea românească este chemată să se integreze la cerinţele şi 
valorile cultivate şi ocrotite de Uniunea Europeană. 

Sarcini sporite revin factorilor chemaţi să înfăptuiască educarea tinerei generaţii, atât cei 
formali, cât şi cei informali, familiei şi nu în ultimul rând societăţii civile care, cunoscând 
etiologia delincvenţei în rândul minorilor, vor găsi un cadru optim pentru asanarea acestui 
flagel social. 

 
 Concluzii 
Este fără putinţă de tăgadă faptul că problematica delincvenţei juvenile este una extrem de 

sensibilă, care necesită o aplecare continuă şi atentă, în special din perspectiva legiuitorului, 
care va trebui să găsească pârghiile cele mai eficiente şi mai adaptate specificului acestei 
categorii sensibile pe care o reprezintă minorii, astfel încât să diminueze fenomenul 
infracţional în rândul minorilor. 

Din această persepectivă, într-o societate sănătoasă şi funcţională, considerăm că accentul 
trebuie să cadă pe mijloace de prevenţie, găsirea acelor instrumente de natură a limita acest 
fenomen, iar dacă răul s-a produs şi infracţiunea a fost săvârşită, mijloacele represive, de 
sancţionare a minorilor să fie în principal de natură educativă.  

De asemenea, apreciem că problematica reinserţiei sociale a minorilor care au săvârşit 
infracţiuni este una de interes major, dat fiind faptul că interesul trebuie să fie acela de a reda 
societăţii adulţi responsabili, capabili să se integreze într-o societate în care capcanele infrac-
ţionale se găsesc la tot pasul, iar riscul de a cădea în ele pândeşte permanent. 

Sigur că în asigurarea prevenţiei instrumentele gândite şi aplicate de legiuitor nu vor fi 
niciodată suficiente, dacă efortul nu este dublat şi de responsabilitatea celui care asigură ocro-
tirea legală a minorilor, în principal părinţii, iar în lipsa lor, tutorii sau curatorii. Exercitarea 
autorităţii părinteşti presupune nu doar drepturi în raport cu minorul, ci şi o serie de obligaţii 
pe care părinţii trebuie să şi le asume într-un mod, cât se poate de conştient şi responsabil, şi 
ea trebuie să se exercite întotdeauna în interesul superior al minorului. 

                                                 
10 N. Bujdoiu, op. cit., 270. 
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Rezumat: 
Există o legătură clară între dependenţa de droguri şi criminalitate. Ipotezele acestei asocieri 

rezultă din opoziţia a două puncte de vedere: primul, care vede dezvoltarea comportamentului 
infracţional al consumatorilor ca pe o nevoie pentru menţinerea stării euforice şi, ulterior, a 
dependenţei, şi al doilea, care consideră că infracţionalitatea este legată inerent de personalitatea 
consumatorului şi apare în mod independent faţă de consumul sau dependenţa de droguri. Astfel, se 
naşte întrebarea: dependenţa îl determină pe individ să se angajeze în comportamentele infracţionale, 
cum ar fi furtul şi tâlhăria, sau comportamentul infracţional rezultă dintr-o personalitate cu valenţe 
deviante pe care drogurile o fac să se manifeste proeminent? Preţul plătit de societate pentru apariţia şi 
dezvoltarea dependenţei de droguri a unui singur individ este colosal de mare. Acest comportament 
individual şi indezirabil determină apariţia unui simplu „efect de domino” – caracteristica principală a 
dependenţei de droguri. Putem multiplica costul unei singure doze de drog cu 10, cu 100, cu 1000 şi 
chiar cu 10.000 pentru a calcula cât costă, de fapt, dependenţa de droguri. În final, imaginea de 
ansamblu cuprinde atât de multe subcomponente, încât este aproape imposibil de calculat un cost total. 
Articolul de faţă aduce în discuţie costurile vizibile ale dependenţei, aşa cum pot fi acestea calculate, şi 
face câteva proiecţii referitoare la perspectivele de reducere a costurilor acestui tip de comportament. 

 
Cuvinte-cheie: dependenţă; criminalitate; costuri sociale. 
 
 

Costurile sociale ale fenomenului drogurilor 
Societatea plăteşte un preţ foarte ridicat pentru dependenţa de droguri, iar multe alte 

costuri, aflate în strânsă legătură cu aceasta, sunt incomensurabile: familii distruse, boală, 
scurtarea vieţilor şi pierderea unor minţi strălucite.  

Institutul Naţional pentru abuzul de droguri (NIDA) din SUA a estimat că obiceiul de a 
consuma droguri costă pe un utilizator peste 100 dolari pe zi pentru a-şi procura drogul. Dacă 
un dependent de heroină are nevoie de 100 de dolari pe zi pentru a-şi menţine dependenţa, 
înseamnă că pe an costurile totale ajung la peste 36000 de dolari1. Este aproape imposibil 
pentru majoritatea dependenţilor să facă rost de o sumă atât de mare de bani în mod legal, de 
aceea recurg la tot felul de activităţi infracţionale.  

Multe infracţiuni în legătură cu drogurile implică în cele mai multe cazuri furtul, tâlhăria, 
furturile din magazine şi mai puţin atacurile şi jafurile. Estimările arată că un dependent de 
heroină trebuie să fure o sumă de bani care să fie de trei până la cinci ori mai mare decât costul 
unei doze de drog pentru a-şi întreţine dependenţa sau aproximativ 100.000 dolari pe an2. 

În special dependenţii de heroină sau consumatorii de crack recurg la o altă formă de 
infracţiune: proxenetism sau prostituţie. Nu există date exacte cu privire la prostituţia 
                                                 

1 G.R.Hanson, P.J. Venturelli, A.E. Fleckenstein, Drugs and society, 9th Edition, Jones and Bartlett 
Publishers, Massachusetts, 2006, p. 39. 

2 Idem. 
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practicată de dependenţii de droguri, cu toate că în SUA unii oficiali din Departamentul de 
Stat pentru Justiţie au estimat că această practică produce între 10 şi 20 miliarde pe an. De 
asemenea, se estimează că trei din cinci prostituate sunt dependente3. 

O îngrijorare semnificativă provine din faptul că numărul laboratoarelor clandestine care 
produc sau sintetizează droguri ilicite a crescut foarte mult. Astfel de laboratoare produc 
droguri sintetice de tip amfetaminic, LSD, opioide, cocaină sau crack. 

Motivul pentru care există o asemenea creştere a numărului de laboratoare clandestine îl 
constituie profiturile enorme, precum şi riscurile scăzute asociate cu aceste operaţiuni. Ca şi 
regulă, aceste laboratoare sunt aproape mobile, şi de obicei amenajate în bucătării, beciuri sau 
garaje, în care lucrează indivizi care au cunoştinţe elementare de chimie.  

Din cauza lipsei cunoştinţelor, a experienţei empirice drogurile produse în astfel de labo-
ratoare clandestine conţin impurităţi şi aditivi, de aceea experienţa consumului acestor 
substanţe reprezintă un pericol real. Aceste impurităţi pot fi foarte toxice, producând conse-
cinţe ireversibile asupra sănătăţii consumatorului. Cu toate acestea, datorită faptului că aceste 
câştiguri sunt fabuloase pentru vânzători, impurităţile fac ca costurile de producţie să fie mai 
mici, iar cantitatea vândută să fie mai mare, ceea ce conduce la creşterea profiturilor. Depen-
denţii de droguri nu au nicio garanţie asupra calităţii substanţei atunci când cumpără droguri.  

 
Reintegrarea consumatorilor - cost şi/sau eficienţă ? 
Societatea continuă să plătească o sumă considerabilă, chiar şi după ce consumatorii, 

dependenţii şi dealerii de droguri sunt prinşi şi băgaţi la închisoare; de exemplu în SUA 
întreţinerea pentru o persoană încarcerată costă între 75 şi 1500 dolari pe zi. În comparaţie, 
programele de substituţie cu metadonă costă mult mai puţin, oficialii americani estimând o 
sumă de aproximativ 3000 de dolari pe an, pentru fiecare dependent. Unele programe 
ambulatorii afirmă chiar costuri şi mai mici, între 8 şi 12 dolari pe zi, fără costurile de personal 
şi utilităţi, ceea ce costă cu mult mai puţin decât o zi de închisoare4. 

Un efect pe termen mai lung al consumului de droguri şi care are un impact substanţial 
asupra societăţii, îl reprezintă asistenţa medicală şi psihologică necesară recuperării depen-
denţilor. În mod deosebit ne referim la bolile transmisibile, cauzate de utilizarea în comun a 
seringilor, cum ar fi hepatite sau HIV. „În România, 95% din populaţia de consumatori de 
droguri este infectată cu virusul hepatitei C (HVC)”.5  

Dar, atunci când aruncăm o privire asupra caracteristicilor sociodemografice ale popu-
laţiei de consumatori de droguri, care suferă de diferite boli infecţionase în legătură cu 
consumul de droguri, o primă caracteristică ne arată vulnerabilitatea situaţiei în care ne aflăm. 
Astfel, jumătate dintre consumatorii de droguri injectabile din România, cu vârste cuprinse 
între 25 - 34 de ani, sunt HVC+ , iar 49% sunt HIV+. Mai mult chiar, 80,5% dintre consu-
matorii români de NSP (noi substanţe psihoactive) sunt HVC+6. Dacă luăm în calcul faptul că 
NSP au apărut pe piaţa drogurilor în urmă cu aproximativ 8 ani, iar majoritatea consumatorilor 
nu depăşesc vârsta de 30 de ani, o proiecţie pentru următoarea decadă de 10 ani poate fi 
înfricoşătoare. Deşi Raportul naţional privind situaţia drogurilor în România pentru anul 2016 
                                                 

3 F. Butterfield, As drug use drops in big cities small Towns confront Upsurge, articol valabil pe site-ul 
www.nytimes.com.  

4 G.R. Hanson, P.J. Venturelli, A.E. Fleckenstein, op. cit., p. 41. 
5 Dr. Adrian Abagiu, specialist boli infecţioase la Institutul „Matei Balş” Bucureşti, declaraţie în cadrul 

materialului video „Moarte în vârf de ac”, sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8189766-reportaj-multimedia-
moarte-varf.htm. 

6 Raportul naţional privind situaţia drogurilor 2016, p. 159 - 167. 
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arată o rată a scăderii infecţiei cu boli asociate consumului de droguri cu aproximativ 30% 
pentru consumatorii de droguri care beneficiază de un serviciu de asistenţă7, nimeni şi nimic 
nu poate deocamdată prevedea o evoluţie a numărului persoanelor care pot suferi de boli 
infecţioase asociate consumului de droguri în următorii ani.  

 
Concluzii 
Există o legătură clară între dependenţa de droguri şi criminalitate. Ipotezele acestei 

asocieri rezultă din opoziţia a două puncte de vedere: unul care vede dezvoltarea comporta-
mentului infracţional ca o nevoie pentru menţinerea dependenţei şi, al doilea, infracţionalitatea 
este legată inerent de personalitatea consumatorului şi apare în mod independent faţă de 
consumul de droguri.8 Cu alte cuvinte dependenţa îl determină pe individ să se angajeze în 
comportamentele infracţionale cum ar fi furtul şi tâlhăria sau comportamentul infracţional 
rezultă dintr-o personalitate cu valenţe deviante, pe care drogurile o fac să se manifeste 
proeminent. Răspunsurile la aceste întrebări nu au fost niciodată clare, deoarece răspunsurile 
sunt diametral opuse. Parte a acestei controverse a rezultat din studiile şi cercetările realizate 
în cadrul mai multor contexte sociale, implicând diferite metode şi cercetând diferite droguri 
cu potenţial dependogen. Au rezultat mult prea mulţi factori care să ne permită să facem o 
distincţie clară între cauzele relaţiei dependenţă – infracţionalitate. Ceea ce se ştie cu precizie 
este faptul că fiecare tip de drog are un potenţial dependogen unic şi că interpretarea exactă a 
momentului în care un comportament deviant devine o infracţiune variază. Mai mult, se 
cunoaşte că oamenii reacţionează şi gândesc diferit sub influenţa drogurilor. Rămâne neclar 
dacă un comportament infracţional este cauzat în mod direct de utilizarea drogului sau este 
doar o influenţă a egalilor ori a socializării anterioare.  

Având în vedere faptul că România încă poate fi considerată o tânără democraţie în 
Europa, nivelul consumului şi traficului de droguri din ţara noastră prezintă particularităţi care 
fac ca societatea românească să fie vulnerabilă faţă de acest flagel. Dacă ne gândim doar că 
principalii consumatori de droguri din ţara noastră sunt adolescenţii şi tinerii, fapt relevat cu 
atâta încăpăţânare de studiile repetitive din domeniu, putem anticipa că, în următorii 10-15 ani, 
problematica drogurilor va deveni una pe care agenda publică nu va mai putea să o ocolească. 
De remarcat că se fac paşi pentru armonizarea legislativă, România fiind, „cel puţin în 
documentele oficiale şi intervenţiile directe, (...) una dintre cele mai avansate dintre statele 
membre ale UE în ceea ce priveşte abordarea echilibrată a problemei drogurilor” 9. Însă, în 
acelaşi timp, devine evident că abordarea politicilor publice privind drogurile în România 
merită revizuită, analizată, adaptată şi readaptată nevoilor şi realităţilor curente. Altfel cum ne 
putem explica tendinţa crescătoare a consumului de droguri, în ciuda creativităţii specialiştilor 
din domeniu de a iniţia intervenţii preventive, care să poată capta atenţia publicului căruia i se 
adresează. Un ultim studiu publicat în domeniu arată tendinţa crescătoare a adolescenţilor şi 
tinerilor români de a experimenta consumul de substanţe psihoactive, într-o formă sau alta. 
Dincolo de motivaţiile individuale, care stau la baza adoptării unui astfel de comportament, 
este necesar să privim dacă abordările preventive sunt necesare, suficiente şi, mai ales, 
eficiente. Un număr redus de oameni lucrează în acest domeniu şi, din nefericire, un număr 

                                                 
7 Idem, p. 168 - 172. 
8 D.C. McBride, C.B. McCoy, The drugs - crime relationship: an analytical framework, în L.K. Gaines,  

B. Krascka, „Drugs, Crime and Justice”, Prospect Heights, Wavelant Press, 2003, p. 114. 
9 V. Simionov, Estimarea costurilor politicilor antidrog din România – Raport de ţară, RHRN - Romanian 

Harm Reduction Network, 2012, p. 4. 
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foarte redus de instituţii au atribuţii specifice în prevenirea consumului de droguri. Astfel, 
faptul că în ultimii 8 ani numărul adolescenţilor cu vârsta de 16 ani care au experimentat cel 
puţin o dată în viaţă consumul de canabis s-a dublat de la 4% în anul 2007 la 8,1% în anul 
201510 nu mai cauzează înfricoşare. Sigur, voci pertinente cu argumente pertinente arată că 
„experimentarea” nu produce un rău la fel de mare precum consumul regulat sau obişnuit. Însă 
numai faptul că aceşti tineri au avut acces în zone obscure ale societăţii de unde au putut să îşi 
procure substanţe ilegale generează temeri întemeiate. Accesul la substanţe interzise se traduce 
în limbajul comun prin faptul că cineva, undeva, nu foarte departe de casa adolescentului, deci 
de viaţa noastră, dispune şi vinde ceva interzis de lege, „ceva” ce va determina mai departe 
costuri individuale (starea consumatorului), iar ulterior o serie de costuri sociale greu 
cuantificabile.  

Departamentul de Justiţie al Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin National Drug 
Intelligence Center, sintetizează la un număr de 6 consecinţele sociale ale consumului de 
droguri:  

- pierderea familiei;  
- supraaglomerarea serviciilor sociale;  
- criminalitate;  
- bunăstarea socială;  
- scăderea încrederii la nivelul populaţiei;  
- consecinţe asupra mediului.  
O extragere forţată a acestor consecinţe la nivelul realităţii româneşti s-ar traduce prin 

consecinţe la nivel familial, consecinţe la nivel instituţional (supraaglomerarea serviciilor), 
consecinţe în planul siguranţei naţionale (creşterea criminalităţii), consecinţe asupra bunăstării 
sociale (costuri ridicate cu reintegrarea consumatorilor problematici).  

Deşi ne confruntăm cu realităţi dureroase – numărul persoanelor condamnate pentru 
infracţiunea de trafic de droguri, conform art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, a crescut în anul 2015 cu 
30% faţă de anul 2015, de la 547 de persoane la 780 în anul 201511, încă bugetele instituţiilor 
implicate în implementarea politicilor antidrog (fie în domeniul combaterii, fie în domeniul 
prevenirii fenomenului drogurilor) sunt reduse şi insuficiente.  

În anul 2015 sumele publice totale cheltuite pentru implementarea politicilor antidrog au 
fost de aproximativ 1,3 milioane de lei (290 mii de euro). Din aceste sume, mai bine de 
jumătate, 54%, reprezintă bugetul alocat Agenţiei Naţionale Antidrog pentru implementarea 
programelor specifice (de prevenire şi de asistenţă pentru consumatorii de droguri).  

Nefericită şi incorectă, dar necesară comparaţie în Statele Unite ale Americii, dependenţa 
de substanţe costă guvernul aproximativ 200 de miliarde de drolari12. Desigur, această colosală 
sumă acoperă aspecte legate de criminalitate, probleme de sănătate, accidente, violenţă 
domestică, abuzuri, şomaj şi vagabondaj.  

Dar, din nefericire, date integrate privind costurile fenomenului consumului de droguri în 
România ar putea fi doar obiectul unor cercetări viitoare în domeniu.  

 

                                                 
10 Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România - 2016, p. 33-36. 
11 Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, 2016, p. 240-244. 
12 National Drug Intelligence Center, The impact of Drugs in Society, 2006 (www.justice.gov/archive/ 

ndic/pubs11. 
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„Poate cea mai importantă lecţie învăţată  
a fost că nu putem să facem totul singuri.  

Nici sistemul de justiţie,  
nici cei care asigură tratamentul 

 nu ar fi putut oferi motivaţiile şi resursele necesare 
 să-i ghideze pe cei care consumă droguri  

către cumpătare. 
Instanţele privind drogurile oferă o integrare a sistemului juridic  

cu abordările de reabilitare  
în cazul celor care consumă droguri.”  

Jeffrey Tauber (1999),  
Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Instanţelor privind Drogurile 

 
Rezumat: 
Tranziţia societăţii româneşti de la ideologia comună către una individualizată, în care drepturile 

individuale sunt respectate şi garantate de lege, presupune nu doar o translaţie a legislaţiei de 
inspiraţie predominant europeană în legislaţia românească, ci şi un proces de adaptare şi armonizare a 
acesteia cu practica judiciară. Iar atunci când practica judiciară se împleteşte cu asistenţa socială, 
mecanismele de adaptare şi armonizare se tensionează până la momentul identificării punctului comun 
de echilibrare. Conceptul de justiţie terapeutică sau restaurativă este unul nou în România. În ceea ce 
priveşte aplicarea lui în domeniul drogurilor, acest concept, deşi cunoscut încă din 2005, devine 
aplicabil relativ recent, abia la 1 februarie 2014. Ce a însemnat sau ce înseamnă aplicarea acestui 
concept în justiţia românească constituie subiectul acestui articol, care se doreşte a fi o trecere în 
revistă a principalelor prevederi privind justiţia restaurativă a consumatorilor de droguri. De ase-
menea, încercăm, cu timidate, să facem o analiză asupra aplicării conceptului şi, cu modestia practi-
cianului, să proiectăm anumite concluzii, asupra cărora să ne aplecăm gândirea pentru ca justiţia 
terapeutică să fie şi restaurativă.  

 
Cuvinte-cheie: justiţie trapeutică; droguri; legislaţie; sistem de asistenţă. 
 
 
Introducere 
Metodele din ce în ce mai inedite de traficare şi consum ale drogurilor, diversificarea 

substanţelor de consum, precum şi reducerea costurilor sociale au determinat guvernele şi 
organizaţiile care luptă în domeniu să dezvolte noi modele de asistenţă şi prevenire, atât ale 
traficului, cât şi ale consumului de droguri, modele care să fie mai eficiente şi mai ieftine.  

În ultimii 40 de ani, am asistat la cel puţin două modificări majore în ceea ce priveşte 
pattern-urile de consum. Prima, realizată la începutul anilor ’70, s-a datorat apariţiei pe piaţa 
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drogurilor ilicite a heroinei, substanţă al cărei consum determină grave consecinţe fizice şi 
psihice, iar o a doua schimbare în modelul de consum începe să se manifeste la mijlocul anilor 
’90, dar are o evoluţie fulminantă în ultimii 10 ani, odată cu diversificarea substanţelor 
stupefiante şi halucinogene introduse în piaţă.  

 
1. O privire globală referitoare la modalitatea de asistare a consumatorilor de 

droguri  
Schimbarea realizată odată cu introducerea heroinei a determinat schimbări majore şi în 

abordarea asistenţei toxicomanilor, metodele clasice bazate pe abstinenţă fiind înlocuite treptat 
cu metode bazate pe reducerea riscurilor asociate consumului de droguri şi pe cele bazate pe 
substituţia heroinei cu alte substanţe, în special cu metadonă. Acest mod de lucru are la bază 
multiple explicaţii şi analize, una fiind predominantă: scăderea costurilor determinate de 
asistarea consumatorilor de droguri.  

Apariţia noilor substanţe psihoactive, folosite din ce în ce mai mult de tineri şi adoles-
cenţi, a schimbat profilul consumatorilor de droguri, iar gravitatea cazurilor apărute nu poate fi 
comparată cu situaţia consumatorilor de heroină sau cocaină, reprezentând o provocare pentru 
specialiştii implicaţi în procesul de asistenţă şi tratament. Această tendinţă, coroborată cu o 
alta legată de creşterea constantă a numărului de consumatori de droguri şi scăderea vârstei de 
debut în consum, are în prezent repercusiuni semnificative în ceea ce priveşte modalitatea de 
asistenţă şi tratament al consumatorilor. În prezent, la nivel european, se fac eforturi 
considerabile în vederea găsirii unor modalităţi eficiente de intervenţie pentru aceste categorii 
de beneficiari ai sistemelor de asistenţă în adicţii.  

Un alt factor important care a determinat schimbări în abordarea dependentului de droguri 
l-a constituit supradezvoltarea programelor de reducere a riscurilor. În căutarea de soluţii 
urgente din perspectivă medicală care să permită îndrumarea consumatorilor de heroină ce nu 
sunt motivaţi să renunţe la consum, guvernele mai multor ţări au iniţiat programe de reducere 
a riscurilor bazate pe substituenţi ai drogurilor. Aceste servicii se află la antipod cu programele 
de tip comunitate terapeutică ce promovează abstinenţa, fiind văzute de mulţi dintre 
specialiştii comunităţilor ca întreţinând dependenţa, mai mult decât diminuând-o.  

Un aspect important care ridică multe probleme în oferirea de asistenţă şi tratament 
consumatorilor de droguri este reprezentat de delincvenţa ridicată a acestora. Din ce în ce mai 
mulţi dependenţi sunt sau devin infractori, fie datorită abuzului de droguri, fie datorită 
tulburărilor de personalitate ce determină consumul de droguri. Aceste situaţii au condus la 
dezvoltarea de servicii de asistenţă în cadrul închisorilor şi aresturilor, pe lângă măsura 
punitivă, avându-se în vedere şi restabilirea integrităţii fizice şi psihice a consumatorului 
infractor.  

Centrele de zi şi serviciile medicale se confruntă din ce în ce mai mult cu beneficiari 
dependenţi de droguri care suferă şi de afecţiuni psihice ce sunt fie cauza, fie efectul abuzului 
de substanţe şi alienării sociale. Această situaţie determină redesenarea serviciilor de asistenţă 
pentru consumatorii de droguri. De exemplu, dacă până nu demult se încerca o diminuare a 
medicaţiei oferite unui dependent pe parcursul procesului de reabilitare psihosocială, apariţia 
unor astfel de cazuri a condus la dezvoltarea de servicii care să se modeleze pe noile nevoi ale 
beneficiarului. Astfel, din ce în ce mai multe aşezăminte de reabilitare din Europa şi-au 
inaugurat şi centre pentru dependenţii de droguri cu dublu diagnostic, în încercarea de a face 
faţă noilor situaţii. 
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O situaţie inedită a apărut ca urmare a disputelor dintre programele orientate spre 
abstinenţă şi cele referitoare la substituţie şi la reducerea riscurilor şi datorită faptului că nu 
există un sistem integrat de tratament: utilizarea simultană de către consumatorii de droguri a 
mai multor servicii de asistenţă. Astfel, în cadrul celui de-al doilea Simpozion internaţional al 
tratamentului abuzului de substanţe şi al grupurilor-ţintă specifice s-a dezbătut modalitatea în 
care noua paradigmă a reducerii riscurilor se poate combina cu principiile recuperării totale, 
apărând conceptul de sistem integrat de tratament.  

Şi, nu în ultimul rând, politicile financiare austere ale guvernelor, în dorinţa lor de a 
diminua cheltuielile sociale, alocând majoritatea fondurilor guvernamentale către proiectele de 
reducere a riscurilor – care sunt accesibile mai multor persoane şi sunt mult mai „ieftine” – 
decât programelor rezidenţiale pe termen lung. Dacă pentru obţinerea abstinenţei şi modifi-
carea stilului de viaţă al unui heroinoman în vederea reintegrării acestuia în societate costurile 
se ridică la aproximativ 80-90 de mii de dolari pe an, pentru menţinerea unui dependent de 
heroină în afara zonei de criminalitate şi în câmpul muncii - e drept, cu randament redus –, 
costurile tratamentului substitutiv cu metadonă scad şi de 15-20 de ori1. Această situaţie 
creează un dezechilibru major în sistemele de asistenţă pentru consumatorii de droguri. În 
acest sens, centrele rezidenţiale care promovează abstinenţa – de tip comunitate terapeutică – 
sunt văzute ca fiind metode de tratament costisitoare şi orientate doar spre o mică minoritate, 
consumatorii de droguri motivaţi să renunţe la consum şi care au parcurs deja etapa 
dezintoxicării.  

 
2. Dinamica serviciilor destinate consumatorilor de droguri din România  
Sistemul de asistenţă a consumatorilor de droguri reprezintă o combinaţie de intervenţii 

terapeutice, realizate sub forma unui continuum, acoperind astfel tot spectrul de servicii – 
centre, programe, tipuri de asistenţă - disponibile pentru consumatorul de droguri. Aceste 
servicii sunt oferite în concordanţă cu nevoile consumatorului şi într-o perioada de timp dată.  

În România, sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii de 
droguri este structurat pe 3 niveluri de intervenţie: 

- Nivelul I – constituit din servicii sociale şi medicale care răspund nevoilor de bază în 
aceste arii ale consumatorilor de droguri. Serviciile existente în acest nivel au rolul de a 
identifica, atrage, motiva şi trimite consumatorii de droguri spre servicii specializate aflate la 
nivelul al II-lea. 

- Nivelul II – la acest nivel se situează centrele specializate – CPECA (Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog). Serviciile aflate la acest nivel asigură asistenţa 
specializată şi fac trimiterea către serviciile înalt calificate din nivelul al treilea. Serviciile din 
nivelul II ar trebui să coordoneze toate nivelurile de intervenţie, fiind punctul central al 
întregului sistem de asistenţă.  

- Nivelul III – este constituit din servicii cu un grad înalt de specializare care, prin 
intervenţii specifice, au rolul de a asigura reinserţia socială a consumatorului de droguri. 

Nivelul I al sistemului de asistenţă destinat persoanelor consumatoare de droguri este 
compus, astfel, dintr-o serie largă de servicii: în primul rând serviciile de outreach – schimb de 
seringi şi distribuire de material steril şi prezervative, servicii dezvoltate în România doar în 
Bucureşti, deşi au existat încercări nereuşite, mai ales ale organizaţiilor neguvernamentale, de 

                                                 
1 G.R. Hanson, P.J. Venturelli, A.E. Fleckenstein, Drugs and society, 9th Edition, Jones and Bartlett 

Publishers, Massachusetts, 2006, p. 558-564. 
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a oferi astfel de programe şi în alte oraşe din ţară: Iaşi, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, 
Bacău. Explicaţia rezidă din faptul că cei mai mulţi consumatori de droguri injectabile sunt 
prezenţi în Bucureşti, conform Raportului naţional pe droguri din 2015.  

Tot între serviciile care se regăsesc pe primul nivel al sistemului de asistenţă sunt: 
- serviciile de informare/consultare oferite de medicii de familie, care în momentul de 

faţă reprezintă o „enclavă” separată şi neconectată la sistem; 
- penitenciarele - unele persoane se declară consumatoare la intrarea în penitenciar, altele 

dimpotrivă, ţin ascuns acest lucru, dar datorită consecinţelor fizice cauzate de lipsa admi-
nistrării drogurilor ajung să-şi recunoască dependenţa; 

- unităţile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor - de multe ori consumatorii de droguri, 
mai ales în ultima perioadă datorită consumului de „etnobotanice”, ajung la camera de gardă a 
spitalelor de urgenţă unde li se administrează medicaţie în vederea stabilizării hemodinamice;  

- serviciile de asistenţă socială oferite la nivel comunitar etc. 
O categorie aparte, mai puţin menţionată până de curând în cadrul sistemului de asistenţă, 

o constituie serviciile de consiliere şcolară oferite în cadrul cabinetelor de psihologie din 
unităţile de învăţământ. Aici au început să fie sesizate din ce în ce mai multe cazuri de consum 
de droguri, fie de către cadrele didactice în relaţie directă cu elevi care sunt consumatori, fie de 
către părinţi sau chiar alţi elevi. Deşi nu sunt menţionate între serviciile nivelului I de 
asistenţă, considerăm necesară formarea psihologilor şcolari în vederea identificării rapide a 
unor astfel de cazuri, precum şi informarea lor cu privire la serviciile disponibile în 
oraşul/zona din care fac parte.  

Pe palierul al II-lea al sistemului de asistenţă se regăseşte CPECA, prin serviciul de 
evaluare. Având în vedere multitudinea de cauze şi efecte ale consumului de substanţe, 
oferirea de servicii trebuie să fie individualizată şi să răspundă nevoilor unei persoane. Pentru 
aceasta este nevoie de o evaluare care să se realizeze în mai multe arii, pornind de la istoricul 
de consum, trecând prin aria medicală şi probleme psihiatrice, aria psihologică, aria socială şi 
aria juridică. Având o imagine cât mai completă a persoanei dependente/consumatoare de 
droguri, aceasta poate fi mult mai uşor îndrumată către serviciul/programul/tratamentul de 
care are nevoie. 

În fine, pe ultimul nivel al sistemului de asistenţă se află serviciile cu un grad înalt de 
specializare, care fie au ca finalitate integrarea unui fost consumator de droguri - deci se referă 
la o persoană abstinentă, fie au rolul de a ajuta la reintegrarea în societate a unei persoane ai 
cărei parametri de funcţionare sunt normali în condiţiile unei supravegheri medicale şi ale unei 
medicaţii acordate în scopul diminuării consecinţelor negative ale consumului. Între aceste 
servicii se află dezintoxicarea, primul pas în reabilitare în multe cazuri de abuz şi dependenţă 
de droguri, CPECA şi cabinetele de consiliere/psihologie/terapie, centrele rezidenţiale de 
tratament pe termen lung – comunităţile terapeutice, centrele de zi şi locuinţele protejate, 
denumite şi servicii de tip „drog 0” deoarece promovează abstinenţa. Pe de altă parte, se află 
serviciile oferite de centrele de sănătate mintală şi centrele de asistenţă integrată în adicţii, care 
oferă beneficiarilor lor posibilitatea integrării în comunitate, sub medicaţie substitutivă.  

După cum realitatea ne-o demonstrează, sistemul, bine aşezat la nivel teoretic, nu 
funcţionează ca un sistem, deşi paradoxal există servicii care acoperă în limite acceptabile 
toate nivelurile de asistenţă descrise anterior. Conexiunea slabă dintre servicii, precum şi 
faptul că uneori acestea nici nu se cunosc între ele fac ca asistenţa oferită consumatorilor de 
droguri să fie întreruptă, dezorganizată şi fără a avea rezultate bune.  
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În România, acordarea de asistenţă în domeniul dependenţei de droguri se face parcurgând 
următorii paşi: 

- PASUL 1 - accesarea unui serviciu care oferă asistenţă consumatorilor de droguri - 
medical, psihologic sau social, acest serviciu poate fi unul public sau privat şi are obligaţia de 
a evalua consumatorul, în cazul în care nu are acest serviciu disponibil, putând fi referit către 
serviciul specializat pentru aceasta, în cazul de faţă CPECA; 

- PASUL 2 - evaluarea consumatorului de droguri pe 5 arii: istoric personal şi de consum, 
aria medical-psihiatrică, aria psihologică, aria social-familială şi aria juridică; scopul evaluării 
îl constituie cunoaşterea istoricului de consum şi stabilirea efectelor acestuia asupra 
individului; 

- PASUL 3 - integrarea într-un program integrat de asistenţă a consumatorului de droguri 
are drept scop stabilirea tipurilor de servicii necesare reabilitării sale;  

- PASUL 4 - realizarea, împreună cu beneficiarul serviciului, a unui Plan integrat de 
asistenţă, asistenţa oferită consumatorilor de droguri este individualizată în funcţie de nevoile 
sale actuale, statusul motivaţional şi ierarhizarea problemelor identificate în evaluare;  

- PASUL 5 - reintegrarea socială. 
 
3. Contextul abordării inovative de tip justiţie terapeutică în România 
Aplicarea noilor reglementări juridice în domeniul drogurilor, începând cu data de 1 

februarie 2014, data intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură 
penală, aduce în prim-plan rolul legii ca agent terapeutic, şi nu doar ca modalitate de stabilire a 
normelor de convieţuire socială.  

Mai ales în domeniul drogurilor, abordarea juridică devine inovativă, deşi este cunoscută 
încă din 2005, odată cu prima modificare majoră adusă Legii nr. 143/2000 privind prevenirea 
şi combaterea traficului şi consumului de droguri. Conform Legii nr. 522/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 143/2000 se aduce pentru prima dată în discuţie perspectiva justiţiei tera-
peutice, prin posibilitatea pe care legea o oferă actorilor sociali implicaţi, judecător, procuror, 
infractor, de a „corecta” anumite conduite indezirabile ţinându-se cont de circumstanţele şi 
condiţiile biopsihosociale în care se comit anumite infracţiuni.  

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări juridice din anul 2012, în privinţa 
consumatorilor de droguri, principiile justiţiei terapeutice funcţionează în mod concret, prin-
cipiul fundamental asimilat jurisprudenţei terapeutice neexcluzând măsurile de manifestare a 
actului de justiţie. În mod concret, prin aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea 
nr. 143/2000, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, consumatorul şi consu-
matorul dependent de droguri sunt abordaţi prin prisma patologiei medicale şi sociale, astfel 
încât se oferă posibilitatea acestora de a fi incluşi într-un program integrat de asistenţă 
medicală psihologică şi socială, în locul aplicării pedepsei cu închisoarea. De asemenea, apar 
noi modificări în privinţa cuantumului pedepselor prevăzute în legea de referinţă, în sensul 
reducerii duratei acestora. Astfel, în cazul infracţiunii de posesie de droguri de risc pentru 
consum propriu - conform art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, actualizată, se reduc 
semnificativ limitele pedepselor, de la 3 luni la 1 an pentru posesie de droguri de risc, şi de la 
6 luni la 3 ani pentru posesie de droguri de mare risc.  

În practică, prin aplicarea dispoziţiilor articolului 19 alin. (1) şi  (2) din Legea nr. 143/2000, 
procurorul dispune evaluarea persoanei consumatoare de droguri de către centrul de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog în scopul includerii 
acesteia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri. Rezultatul 
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evaluării, consemnat în raportul de evaluare al centrului de prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrog, poate oferi procurorului posibilitatea includerii consumatorului, cu acordul acestuia, 
într-un program integrat de asistenţă, iar dacă până la momentul pronunţării hotărârii persoana 
inculpată respectă protocolul programului integrat, instanţa poate dispune renunţarea la 
aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei.  

Aplicarea acestor noi prevederi a devenit o practică judiciară deja obişnuită a personalului 
din cadrul serviciilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi ai structurilor Agenţiei Naţionale Antidrog. Astfel, conform Raportului naţional 
privind situaţia drogurilor în România - 2016, numărul ordonanţelor de evaluare emise de 
procurorii DIICOT a crescut în anul 2015 faţă de anul 2014, în Bucureşti, cu 71,7%, iar în 
restul teritoriului naţional cu 50,2%2. 

Dar, deşi se constată o creştere a numărului ordonanţelor de evaluare emise, dar şi a 
numărului de persoane pentru care s-a dispus evaluarea, gradul de severitate al dependenţei a 
impus includerea în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri a 
unui procent de doar 27% din totalul persoanelor evaluate.  

Este foarte important de menţionat faptul că pentru realizarea evaluării unui consumator 
de droguri pe toate cele 5 arii descrise în art. 14 al H.G. nr. 860/2005 - ce cuprinde 
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 143/2000, prefesioniştii din domeniu utilizează un 
instrument cu largă aplicabilitate la nivel european, şi anume formularul de interviu structurat 
Europasi - Indexul european de severitate a adicţiei. În urma aplicării formularului de interviu 
şi realizării evaluării, în raportul de evaluare sunt menţionate aspecte problematice ce 
afectează diferite arii ale vieţii individuale cauzate de consumul sau dependenţa de droguri. 
„Rezolvarea” acestor aspecte problematice se realizează prin aplicarea măsurilor înscrise în 
Planul individualizat de asistenţă, document ce stă la baza tuturor intervenţiilor din procesul de 
asistare a consumatorului.  

În măsura în care aspectele problematice dispar sau se diminuează, reevaluarea planului 
individualizat este necesară, acest document având şi rolul de a fi integratorul şi planificatorul 
tuturor intervenţiilor necesare.  

 
Concluzii 
Apariţia şi dezvoltarea justiţiei terapeutice în domeniul aplicării legislaţiei privind 

drogurile este apreciată şi văzută de specialiştii din domeniu ca un important pas în abordarea 
şi rezolvarea problemelor sociale ridicate de grupurile şi subgrupurile vulnerabile, aşa cum 
sunt ele definite în Memorandumul privind incluziunea socială. Dincolo de aspectul de 
noutate şi de umanitate pe care această abordare îl manifestă, este important de menţionat 
faptul că justiţia se apleacă nu doar asupra efectelor manifestării unui comportament, ci asupra 
cauzelor care determină însăşi manifestarea comportamentului, punând accent pe mediere, 
reconciliere şi apoi sancţionare. Şi aşa cum a menţionat Wright în 1999, „justiţia terapeutică 
reprezintă o filozofie care înglobează o largă gamă de sentimente umane (...) şi oferă 
posibilitatea unui proces în care toţi cei afectaţi de comportamentul infracţional - victime, 
infractori, familiile acestora, comunitatea în ansamblul său - sunt părţi integrante şi active ale 
procesului prin care se încearcă rezolvarea problemelor care au cauzat infracţiunea şi a 
consecinţelor apărute în urma comiterii acesteia” 3. 

                                                 
2 Raportul naţional privind situaţia drogurilor în România - 2016, p. 231 - 259. 
3 M. Wright, Restoring respect for justice, Waterside Press, 1999. 
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 Dincolo de aspectele practice ale aplicării în justiţia din România a conceptului de 
justiţie terapeutică pentru consumatorii de droguri, sunt necesare însă câteva precizări ce se 
pot transforma nu doar în concluzii, ci chiar recomandări pentru implementarea acestui 
concept. Fiind o abordare nouă, este necesară o strânsă conlucrare între actorii direct implicaţi 
în acest proces – pe de o parte, organele de cercetare penală, iar pe de altă parte, specialiştii 
din domeniu, cei care evaluează dependenţii de droguri. Această conlucrare ar putea avea la 
bază o mai bună înţelegere, de ambele părţi, a principiilor care stau la baza funcţionării 
diverselor servicii, a necesităţii instituirii unor protocoale standardizate de lucru. De asemenea, 
o comunicare directă între apărătorul legii şi expertul care realizează evaluarea dependentului 
de lucru poate facilita procesul de recuperare şi - de ce nu?! - de reintegrare a acestuia. În 
aceeaşi manieră, comunicarea dintre cele două entităţi direct implicate poate să ajute la 
identificarea lacunelor existente în lanţul serviciilor şi programelor din circuitul integrat de 
asistenţă pentru consumatorii de droguri, în aşa fel încât acestea să poată fi înlăturate. Sunt 
intervenţii necesare în asistarea unui consumator de droguri, care fie nu pot fi aplicate, fie sunt 
dificil de aplicat din cauza costurilor ridicate pe care aceste servicii le presupune.  

 Aşadar, aplicarea principiilor justiţiei terapeutice reprezintă o abordare inovativă şi 
imperios necesară în situaţia multor consumatori şi consumatori dependenţi de substanţe. Ca 
în orice debut al unei activităţi, şi în implementarea măsurilor juridice restaurative mai sunt 
paşi importanţi de făcut, în aşa fel încât acest concept să poată „întări siguranţa publică prin 
construcţie comunitară”4. 
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Rezumat: 
Una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societatea contemporană o 

reprezintă consumul de droguri. Este un adevărat flagel care distruge sănătatea oamenilor, care con-
duce la costuri ridicate ale asistenţei medicale, şi determină amplificarea altor probleme biopsiho-
sociale complexe la nivelul societăţii. 

Consumul de droguri este considerat de către specialiştii în criminologie şi sociologie o crimă fără 
victime1, care nu aduce prejudicii societăţii în ansamblul său, ci doar indivizilor implicaţi în consum. 
Cu toate acestea, există argumente suficiente pentru a defini consumul de droguri ca un delict cu un 
impact negativ asupra societăţii, ca întreg. Relevant este punctul de vedere conform căruia, …individul 
nu este singurul care suferă. Familia suferă şi ea, lipsită de armonie şi îndurerată să fie martorul 
distrugerii celui iubit. Trebuie adăugaţi şi factorii economici: pierdere de producţie, număr sporit de 
accidente, absenţa mai mare de la lucru şi costuri sporite pentru îngrijirea medicală. (…) Nu este de 
neglijat nici sprijinul financiar pe care consumatorul de droguri îl dă organizaţiilor criminale, care 
profită de pe urma drogurilor şi activităţilor criminale, la care se dedă consumatorul de droguri pentru 
a-şi susţine viciul 2. 

 
Cuvinte-cheie: droguri; criminalitate; rute şi reţele transnaţionale; criminologie; sociologie. 
 
 
Introducere 
Criminalitatea legată de stupefiante este una dintre cele mai periculoase probleme cu care 

se confruntă societatea. Traficul de stupefiante reprezintă una dintre cele mai grave infracţiuni 
contra umanităţii, cunoscute fiind riscurile şi consecinţele asociate în domeniu. Pentru a 
demonstra corelaţia consum de droguri - criminalitate, trebuie să abordăm în primul rând mica 
criminalitate. Analiza acestei relaţii poate fi concepută prin corelaţia dintre consumul de 
droguri şi predelincvenţa, sens în care aproximativ 50% dintre elevii care abandonează şcoala 
sau dintre cei care absentează nemotivat de la ore consumă în mod regulat droguri3. 

 
1. Raportul dintre droguri şi infracţionalitate 
Din perspectivă criminologică trebuie stabilit clar care este raportul dintre droguri şi 

infracţionalitate. Un recent studiu, focalizat pe problematica drogurilor, definea toxicomania: 
... un fenomen social negativ, ce cuprinde elemente sociale propriu-zise, juridice, crimino-
logice, economice, biologice şi ecologice, care aduc atingere sferelor socială, juridică, 

                                                 
1 S. Ţurlea, Bomba drogurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 6. 
2 Ibidem, p. 17. 
3 A se vedea Relaţia consum de droguri - criminalitate, V.G. Niţă, în Morala - factor de stabilitate socială, Ed. 

M.I., Bucureşti, 2002, p. 30. 
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criminologică, economică, biologică şi ecologică, ale vieţii şi activităţii societăţii, fenomen ce 
se manifestă prin îmbolnăvirea de narcomanie şi prin totalitatea faptelor de încălcare a legii 
legate de droguri ori săvârşite în scopul obţinerii de mijloace în vederea achiziţionării 
ulterioare de droguri sau în stare de beţie provocată de droguri4.  

Un cercetător al psihologiei drogurilor5 a realizat o clasificare a tipurilor de infracţiuni 
asociate cu acestea şi a ajuns la următoarele 3 tipare infracţionale:  

- tipul de violenţă constrânsă (şi constrângătoare) economic (the economically compul-
sive model of violence), cuprinzând infracţiunile comise pentru obţinerea banilor de droguri; 

- tipul de violenţă sistemică (the systemic model of violence), care constă în însuşi 
consumul ilegal de droguri;  

- tipul de violenţă psihofarmacologică (the psycho-pharmacological model of violence), 
care depinde de tipul de drog folosit; 

În concluzie, indiferent că e vorba de trafic sau consum, drogurile reprezintă o reală 
ameninţare la adresa ordinii şi siguranţei publice, ameninţare reală şi extrem de gravă, fiindcă 
ignoranţa şi indiferenţa se preschimbă în arme letale, atunci când este vorba de droguri. 

 
2. Raportul dintre consumul de droguri şi traseul criminogen 
Consumul de droguri constituie, aşadar, un flagel fără graniţe ce trebuie abordat într-o 

manieră multidisciplinară, atât la nivelul structurilor de prevenire şi combatere a traficului de 
droguri, cât şi la nivelul structurilor de tratament ce oferă servicii de îngrijire şi reabilitare a 
dependenţilor de droguri. 

Aşadar, legătura dintre criminalitate şi consumul de droguri este biunivocă, în sensul în 
care persoanele care se droghează intră în conflict cu sistemul normativ şi viceversa. 

Dacă, din punct de vedere criminologic, aserţiunea potrivit căreia nu există prevenire fără 
represiune este fundamentală la scara întregii problematici a infracţionalităţii dintr-o societate, 
aplicarea ei la adresa consumatorilor de droguri infractori nu se justifică. Schemele de 
descriere şi interpretare a procesului de trecere la actul delictual, în cazul acestora, pe de o 
parte, şi în contextul general al criminalităţii, pe de altă parte, sunt diferite. 

Traseul criminogen pe care-l traversează un consumator dependent de droguri se dife-
renţiază atât prin amploare, cât şi prin mecanismele sociale ce pot limita probabilitatea comi-
terii unei infracţiuni. În încercarea de a explica procesul trecerii la actul delictual, trebuie să 
punem în evidenţă două diferenţe importante. Prima dintre ele se referă la inegalitatea oferte-
lor sociale, ca elemente de prevenire a criminalităţii. Consumatorii de droguri reprezintă cea 
mai puţin disputată categorie, cel puţin mediatic, în ansamblul eforturilor societăţii pentru 
prevenirea insecurităţii sociale. Alternativele sociale (servicii de protecţie socială, instituţii 
specializate de recuperare etc.) sunt fie improprii contextului actual, fie total insuficiente, iar 
preocuparea redusă a autorităţilor de a diminua numărul acestora sfidează gravitatea feno-
menului. 

Cea de-a doua diferenţă se observă la segmentul ce defineşte contextul criminogen: con-
sumatorii de droguri nu sunt doar puşi în situaţii criminogene, viaţa lor se desfăşoară, exclusiv, 
în spaţii criminogene ce stimulează permanent diferitele motivaţii (organice, subiective, 
obiective) de săvârşire a unor fapte sancţionate de societate. 

                                                 
4 E.H. Hasanov, Lupta împotriva infracţionalităţii legate de droguri. Aspecte de drept internaţional şi 

comparat, Ed. Paideia, 2002, p. 9. 
5 P.J. Goldstein, Drugs and Violent Behavior, 1982, p. 59. 
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Conform unui studiu efectuat în Irlanda6, în penitenciare se află foarte mulţi infractori 
condamnaţi pentru infracţiuni la regimul drogurilor, 69% dintre aceştia fiind sub influenţa 
drogurilor în momentul comiterii faptei. Pedeapsa medie aplicată acestei categorii de persoane 
este de 3 luni, deci nu prezintă o ameninţare pentru comunitate, 70% dintre deţinuţi sunt con-
sumatori de droguri, 80% sunt infestaţi cu hepatita C şi, nu în ultimul rând, faptul că mulţi 
deţinuţi deprind consumul de droguri în închisoare.  

Costul detenţiei pe un an/persoană se situează la valori cuprinde între 71.000 şi 250.000 
de euro, în timp ce costurile aferente opţiunilor oferite de comunitate sunt: 1.500 euro pentru 
serviciul public, 4.100 euro supervizarea pe timpul executării pedepsei şi 6.100 euro pentru 
probaţiune. Aşadar, costul sancţiunii comunitare reprezintă 2 – 8% din costul sentinţei 
custodiale (fără a mai lua în calcul costul social al închisorii: destrămarea familiilor). 

Studiul irlandez arată că, după un an de tratament, ca alternativă la pedeapsa cu închi-
soarea, rata criminalităţii a scăzut de la 31% la 16%, pentru ca la finalul tratamentului să se 
înregistreze o reducere a criminalităţii cu 49%, rezultând un avantaj economic net pentru 
societate. 

 
3. Raportul dintre rata criminalităţii şi pedeapsă 
Un aspect de remarcat este faptul că nu a fost demonstrată existenţa unei relaţii directe 

între severitatea pedepsei şi rata criminalităţii, în ceea ce priveşte consumul de droguri. Con-
form unui raport al Marii Britanii7 este necesară o creştere cu 15% a populaţiei penitenciare, 
pentru a obţine o reducere cu 1% a ratei criminalităţii. De asemenea, în Irlanda, 7 din 10 per-
soane care părăsesc închisoarea recidivează.  

Ca urmare, prevenirea criminalităţii în rândul consumatorilor de droguri devine un impe-
rativ al acestei perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt ordinea socială, 
consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, formarea şi solidarizarea publi-
cului la acţiunile preventive, supravegherea şi evaluarea riscurilor, în timp şi spaţiu. 

Recurgerea la alternativa închisorii pentru infractorii dependenţi de droguri, ca răspuns la 
creşterea populaţiei din închisori8 (o mare parte fiind considerată asociată drogurilor) şi a 
frustrării generate de relativa ineficienţă a sancţiunilor convenţionale, aplicate cu scopul de a 

                                                 
6 Grupul Pompidou - Platforma de Justiţie Penală. 
7 Idem, 8. 
8 Conform EMCDDA, informaţiile de rutină de la nivel naţional privind tipurile şi tiparele consumului de 

droguri în rândul deţinuţilor sunt limitate şi inconsecvente. O mare parte a datelor existente în Uniunea Europeană 
provin din studii ad hoc bazate pe eşantioane de dimensiuni variabile, iar rezultatele acestora (şi tendinţele) sunt 
foarte dificil de extrapolat. 

Consumatorii de droguri sunt clar suprareprezentaţi în cadrul populaţiei de deţinuţi faţă de populaţia generală. 
În majoritatea studiilor din Uniunea Europeană se arată că prevalenţa consumului de droguri pe parcursul vieţii la 
deţinuţi este de peste 50 %; cu toate acestea, ea variază foarte mult, de la 22 % la 86 %, de la o populaţie de deţinuţi 
la alta, de la un centru de detenţie la altul sau de la o ţară la alta. În Uniunea Europeană, prevalenţa consumului 
regulat de droguri sau dependenţa înainte de încarcerare variază de la 8 % la 73 %. Majoritatea consumatorilor de 
droguri îşi reduc sau încetează consumul de droguri la intrarea în închisoare. Totuşi, mulţi deţinuţi continuă să 
consume droguri după încarcerare, iar unii chiar încep să consume droguri (şi/sau să îşi injecteze droguri) în 
închisoare. Studiile existente arată că între 8 % şi 60 % dintre deţinuţi declară că au consumat droguri pe durata 
detenţiei, iar 10-42% au declarat că au consumat droguri în mod regulat. Se arată că prevalenţa consumului de 
droguri injectabile pe parcursul vieţii în rândul deţinuţilor se situează între 15 % şi 50 %; cu toate acestea, unele 
studii au indicat valori de 1 % sau de până la 69 %. În cazurile în care există date comparabile (Austria 1999, Anglia 
şi Ţara Galilor 1997–1998), acestea arată că există o probabilitate mai mică ca tinerii delincvenţi să îşi injecteze 
droguri, faţă de adulţi şi că, în cadrul populaţiei de deţinuţi, există o probabilitate mai mare ca femeile să îşi 
injecteze droguri decât bărbaţii. 
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stopa consumul de droguri, şi infracţiunile conexe, este, la momentul actual, susţinută, în mod 
activ, atât de Naţiunile Unite, cât şi de Uniunea Europeană.  

Pentru a demonstra dimensiunea fenomenului la scară mondială, vom lua în calcul câteva 
cifre bazate pe evaluări: 

- Producţia de opiu, în Occident, este ilegală în proporţie de aproape jumătate, ea atingând 
cifra de 3000 de tone pe an. Aproximativ 700 de tone sunt cultivate numai în aşa-numita zonă 
Triunghiul de aur, care cuprinde următoarele ţări: Thailanda, Birmania, Laos, la care se 
adaugă 150 de tone ce se produc în Pakistan şi 100 de tone în Turcia şi Mexic9. 

- Aproximativ 2/3 din producţia de opiu se consumă în zonele unde se cultivă sau în 
apropierea acestora, iar 1/3, adică între 200 şi 300 de tone, iau drumul traficului internaţional 
organizat. 

- O cantitate importantă a opiului este transformată în morfină, în cadrul laboratoarelor 
clandestine din Extremul Orient şi din Europa de Vest, iar o parte însemnată a morfinei ia 
calea laboratoarelor din Franţa unde se transformă în heroină, fiind expediată în SUA şi în alte 
state ale lumii. Traficul de cocaină a fost multă vreme considerat un comerţ local, respectiv în 
America de Sud, cunoscând în ultimii ani o ascensiune importantă atât spre continentul 
nord-american, în special SUA, cât şi spre Europa de Vest; 

- Populaţia toxicomanilor este estimată, la scara statelor capitaliste, la aproximativ 2 
milioane, consumând într-un an aproximativ 20-30 de tone de heroină; 

- Numărul opiomanilor în statele puternic dezvoltate este între 500 000 şi 1 milion de 
persoane; 

- Numărul persoanelor care consumă în mod regulat cocaină este de aproximativ 500 000; 
- Numărul persoanelor care consumă canabis sau derivaţi ai săi, la nivelul statelor 

capitaliste, este cuprins între 40-60 milioane. Rapoartele acestor ţări arată o creştere în ultimii 
ani a consumului acestui tip de drog. 

 
4. Raportul dintre droguri şi crima organizată 
Cel mai mare risc pentru statele Uniunii Europene îl constituie crima organizată transna-

ţională, în special în asocierea cu traficul de droguri, având la bază următoarele elemente: 
- Reţelele transnaţionale create şi în acelaşi timp susţinute de acest tip de afiliere atacă 

integritatea teritorială atât la graniţă, cât şi în interiorul unei anumite ţări. Acolo unde crima 
organizată controlează o anumită zonă, crima organizată transnaţională are acces, iar organele 
legii nu mai pot pătrunde. Aceste zone sunt denumite zone gri şi sunt situate, practic, în afara 
normelor dreptului şi suveranităţii statului; 

- Resursele economice obţinute prin crimă şi trafic de droguri sunt utilizate în scopul 
destabilizării societăţii, distrugerii valorilor democratice, sistemului administrativ şi politic, 
generând fenomenele de corupţie şi de spălare a banilor. 

 
Din cauza creşterii criminalităţii s-a impus, şi se impune şi în România, organizarea şi 

declanşarea unor activităţi privind prevenirea şi combaterea extinderii traficului de droguri. 
România, datorită poziţiei geografice, fiind situată pe ruta balcanică, prezintă un interes 

deosebit pentru aceste reţele. Nu de puţine ori, cetăţeni străini, în special de origine arabă, 

                                                 
9 A. Boroi, N. Neagu, V. Radu-Sultănescu, Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea 

traficului şi consumului illicit de droguri, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 34. 
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şi-au stabilit reşedinţa în ţara noastră şi, sub pretextul desfăşurării unor activităţi licite, s-au 
poziţionat pentru asigurarea transportului unor cantităţi importante de heroină pentru Europa 
de Vest. 

Astfel, ţara noastră este considerată o ţară de tranzit, dar datorită evoluţiei social-econo-
mice postrevoluţionare, a devenit şi o ţară de consum. 

Cetăţenii străini care se ocupă cu traficul internaţional de droguri, datorită cererii din 
România, au orientat către piaţa de consum internă o mică parte din heroina care ia, în mod 
constant, drumul Occidentului. 

În ceea ce priveşte distribuţia de droguri în România, datorită câştigurilor mari şi rapide, a 
fost preluată, în mare parte, de personajele care anterior se plasau în zona de săvârşire a 
infracţiunilor de natură judiciară (furturi, tâlhării, înşelăciuni, şantaj, taxe de protecţie, trafic şi 
comerţ cu autoturisme de lux, prostituţie şi proxenetism etc.).  

Aceştia, constituiţi în adevărate reţele, structuraţi uneori pe criterii de rudenie, şi-au creat 
pieţe de desfacere pe anumite segmente de populaţie, fiind vizate, în special, persoanele tinere. 

Chiar dacă, până în prezent, evaluările şi rapoartele în materia traficului de fiinţe umane 
nu au înregistrat o legătură de conexitate între traficul de droguri şi traficul de fiinţe umane, 
recenta realitate infracţională ne demonstrează contrariul. Astfel, Raportul departamentului de 
Stat al Statelor Unite ale Americii pe 2010 consemnează o serie de cazuri de conexitate între 
traficul de fiinţe umane şi droguri.  

După decembrie 1989, în ţara noastră au pătruns şi drogurile sintetice care veneau din 
zona Olanda, Belgia, Germania, iar, în ultimii ani, fenomenul traficului şi consumului acestor 
tipuri de droguri a luat o amploare deosebită. 

Infracţiunea de trafic de stupefiante a fost prevăzută pentru prima oară în legislaţia 
noastră în Codul penal de la 1936, iar apoi în Codul penal de la 1968, al cărui conţinut a fost 
modificat prin Legea nr. 140/1996, unde au fost prevăzute pedepse mai aspre şi s-a instituit o 
variantă agravată, constând în săvârşirea traficului în mod organizat. Cu toate acestea, s-a 
simţit nevoia unei reglementări ample a activităţii de combatere a traficului de droguri. Acest 
lucru s-a realizat prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, modificată şi completată prin Legea nr. 522/2004 şi prin O.U.G. nr. 121/2006, 
precum şi prin Legea nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi 
la fabricarea ilicită a drogurilor, modificată şi completată prin Legea nr. 505/2004 în care se dă 
o reglementare completă a activităţii10. 

 
Concluzii 
Consumul de droguri este într-adevăr o crimă fără victime, care nu aduce prejudicii socie-

tăţii în ansamblul său, dar care are legături cu fenomenul criminal specific unei multitudini de 
infracţiuni, în special cele comise prin violenţă. 

Indiferent că este vorba de trafic sau consum, în conexiune evidentă cu infracţionalitatea, 
în special cu crima organizată, drogurile reprezintă o adevărată ameninţare la adresa ordinii şi 
siguranţei publice, ameninţare reală şi extrem de gravă. 

În aceste condiţii, atunci când este vorba de droguri, ignoranţa şi indiferenţa în tratarea 
problemelor complexe legate de acestea nu se poate preschimba decât în arme letale pentru 
orice societate care le tolerează. 

                                                 
10 C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal, Ed. Trei, Bucureşti 2006, p. 23. 
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Rezumat: 
Prezentul demers ştiinţific este axat pe identificarea factorilor etiologici ai comportamentului 

criminal violent recurent şi a instrumentelor de diagnostic al acestuia, din perspectiva criminologiei 
clinice. Relevanţa studiului rezidă în explicarea genezei comportamentului criminal violent, prin evi-
denţierea elementelor constitutive ale bazei motivaţionale, a dinamicii conduitei agresive şi delimitarea 
responsabilităţii autorului actului de violenţă, prin prisma trăsăturilor de personalitate individuale, pe 
de o parte, şi a factorilor exogeni, pe de altă parte. Diagnosticarea comportamentului criminal violent 
presupune o premisă importantă în profilaxia recurenţei crimelor de violenţă şi elaborarea unui traseu 
individualizat de resocializare, maximal eficient. Deopotrivă, cunoaşterea şi comprehensiunea instru-
mentelor practice, aplicate în vederea evaluării tendinţelor infractorului de a recidiva, în sensul repe-
tării unui comportament violent, de natură infracţională, oferă şanse majore de a obţine noi perfor-
manţe în implementarea măsurilor de prevenire individuală a criminalităţii cu violenţă. 

 
Cuvinte-cheie: comportament criminal; comportament violent; etiologia violenţei; evaluarea 

personalităţii; diagnosticul violenţei. 
 
 
Introducere 
Demersul ştiinţific al acestei analize este axat pe identificarea potenţialilor factori etiolo-

gici specifici comportamentului criminal violent recurent şi a instrumentelor de diagnostic al 
acestuia din perspectiva criminologiei clinice.  

Diagnosticarea personalităţii infractorului violent la momentul actual reprezintă un impe-
rativ, reieşind din datele statistice existente care atestă o dinamică pozitivă a recidivei post-
penitenciare, ceea ce denotă ineficienţa aplicării pedepsei penale cu închisoarea în lipsa unei 
politici de resocializare a infractorului care să corespundă condiţiilor de sustenabilitate. 

Evaluarea psihosocială a învinuiţilor, inculpaţilor, condamnaţilor şi a deţinuţilor în peni-
tenciar este indispensabilă pentru realizarea cât mai eficientă a politicii penale, a scopului 
pedepsei penale şi sporirea eficacităţii măsurilor de resocializare a persoanelor care şi-au ispă-
şit pedeapsa privativă de libertate. În egală măsură, poate servi drept orientare şi fundamentare 
la individualizarea pedepsei penale sau, mai cu seamă, a măsurilor de siguranţă şi la indivi-
dualizarea modalităţilor de executare a pedepsei penale. 

 
1. Metodologia şi materialele utilizate. A fost aplicată metoda logică cu procedeele sale 

inerente, deducţia, inducţia şi sinteza, metoda comparativă etc. S-au uzitat surse doctrinare de 
referinţă în criminologia clinică, psihologie juridică şi criminală, psihodiagnostică, documente 
de politici penale. 

Pentru realizarea unui prognostic criminologic viabil al comportamentului violent şi al 
recidivei speciale este indispensabilă efectuarea diagnosticului de personalitate, care presu-
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pune utilizarea unui set de instrumente practice de natură psihologică şi psihiatrică, întemeiate 
pe metode actuariale şi statistice, ce au drept scop aprecierea capacităţii criminale a persoanei 
şi a periculozităţii sale sociale. Cele mai recente metode de predicţie a violenţei constau în 
analiza unor indicatori psihologici şi comportamentali, care sunt corelaţi riscului de violenţă şi 
recidivei de violenţă [1]. 

Evaluările actuariale sunt bazate pe validarea „itemilor” statistic predefiniţi, standar-
dizarea variabilelor psihologice supuse evaluării, orientaţi să identifice factorii de risc statici ai 
comportamentului violent (antecedente de violenţă, vârstă, sex, rasă, statutul sociofamilial, 
boală psihică etc.). Prin prisma unei combinaţii algoritmice a factorilor predictivi, empiric 
identificaţi, ca fiind corelaţi recidivei, sunt dispuse pe scale cu punctaj, aşa-zis actuarial, care 
pot fi generice sau specifice, în dependenţă de tipologia infracţiunilor la care se referă riscul de 
recidivă [2], în cazul de faţă, crimele de violenţă. 

 
2. Unele aspecte specifice criminalităţii prin violenţă 
Din punctul de vedere al strategiei de prevenire a criminalităţii prin violenţă, controlarea 

acestui fenomen este anevoioasă în lipsa unor programe specializate de profilaxie a violenţei 
criminale, mai ales a celei recurente, aplicate pe criterii de diagnostic criminologic diferenţiat, 
în baza unor instrumente practice acreditate. 

La momentul actual, nici în România şi nici în Republica Moldova nu există programe 
sau sisteme standardizate în ceea ce priveşte intervenţia psihologică validată ştiinţific în 
sănătatea publică mentală din mediul carceral pentru infractori, or, sănătatea mentală şi 
specificul structurii personalităţii infractorului reprezintă, de fapt, premisele fundamentale ale 
comportamentului criminal.  

Pentru realizarea evaluării sunt utilizate ca instrumente specifice: ghidul VRAG [3], 
testele de personalitate, colocviile, evaluarea clinică, analiza documentară. 

Pentru o mai bună comprehensiune a acestor instrumente de evaluare psihologică este 
necesară cunoaşterea factorilor de risc ai comportamentului criminal violent recurent, utilizate 
ca variabile predictive.  

În general, factorii de risc ai comportamentului criminal violent sunt multipli şi cumu-
lativi, endogeni şi exogeni, de ordin general şi situaţional, statici sau dinamici, de natură biolo-
gică, etiologică, psihică sau psihosocială. Pe când în cazul recidivei criminale violente, aceştia 
mai mult predispun unei psihopatologii, determinată pe baza unui model de cauzalitate 
multifactorială probabilistică. 

Inter alia, cercetătorul Rubin, într-un studiu realizat în anii ’70 asupra criminalităţii celor 
eliberaţi din instituţiile psihiatrice, a ajuns la concluzia că numărul de aresturi în rândul acestor 
subiecţi este similar numărului de aresturi ale subiecţilor din populaţia generală şi a subliniat 
că factorii majori de predicţie a aresturilor după eliberare constau în vîrsta tânără, apartenenţă 
la sexul masculin, condiţia de a fi necăsătorit, şomer şi care aparţine minorităţilor etnice [4]. 
De fapt, aceiaşi factori reţinuţi ca fiind predictivi de criminalitate şi în populaţia generală. 

Pornind de la ipoteza legăturii de cauzalitate dintre tulburările mentale şi violenţă, în urma 
studiilor efectuate pe marginea acesteia, s-a conchis, totuşi, că subiecţii psihiatrici au o proba-
bilitate majoră de a comite acte de violenţă, în comparaţie cu populaţia generală [5].  

Capacitatea mentală a infractorului sau capacitatea intelectivă a acestuia poate să reducă 
sau să interfereze cu mens rea al făptuitorului [6], prin urmare, să influenţeze responsabilitatea 
transgresorului violent de normae iuris criminalis. Prin cele evocate, se argumentează 
aplicabilitatea măsurilor de siguranţă cu caracter medical, deopotrivă măsurii preventive sau 
pedepsei privative de libertate. 
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La etapa penitenciară, în vederea individualizării modalităţii de executare a pedepsei, 
expertul poate clasifica deţinuţii violenţi, ca urmare a observaţiei ştiinţifice, în reactivi sau 
proactivi sau universal agresivi. Acestor grupuri le sunt circumscrise anumite trăsături de 
ordin emoţional, cognitiv sau comportamental. Celor reactivi, de cele mai dese ori le este 
specifică agresiunea emoţională, respectiv au dificultăţi de gestiune a propriilor emoţii 
negative şi de interpretare corectă a stimulilor sociali, dar indivizii proactivi posedă o serie de 
reprezentări disfuncţionale ale violenţei şi consecinţelor acesteia, fiindu-le specifică mai mult 
agresiunea instrumentală. Pe când celui de-al treilea grup îi sunt caracteristice ambele 
categorii de deficienţe, cu o greutate variabilă de la caz la caz. 

 
3. Programe de intervenţie psihologică şi asupra psihopatiei 
Diagnosticarea trăsăturilor de personalitate care le atribuie periculozitate socială condam-

naţilor este necesară pentru alegerea programului special de intervenţie psihologică, spre 
exemplu, luând în consideraţie modelul anglo-saxon, unde în sistemul de executare a pedep-
selor sunt adoptate oficial o serie de programe de intervenţie psihologică, axate pe specificul 
personalităţii condamnatului şi a anamnezei criminale. Din moment ce fiecare program este 
concentrat pe o serie de factori consideraţi responsabili pentru comportamentul criminal vio-
lent, se încearcă a se interveni şi a monitoriza intervenţia asupra acestor factori. 

Exemple de programe acreditate în M. Britanie ar fi [7]: Reasoning and Reabilitation: 
R/R (Raţionament şi reabilitate); Enhanced thinking skills: ETS (Îmbunătăţirea capacităţilor 
de gândire); Cognitive Self Change Programme: CSCP (Programul de autoschimbare 
cognitivă); Think first inside (În primul rând gândeşte în sinea ta); Controlling anger and 
learning to manage it: CALM (Controlul mâniei şi învăţarea de a o gestiona). 

Programul R/R este destinat anume deţinuţilor care au deficite cognitive, nivel redus de 
şcolarizare, adicţii de substanţe şi care au comis infracţiuni violente, sexuale etc. Capacităţile 
antrenate - obiect al învăţării, sunt şase: soluţionarea problemelor interpersonale, stilul 
cognitiv, autocontrolul, adoptarea perspectivei, raţionamentul moral şi critic. 

Programele menţionate sunt aplicate mai uşor şi eficient dacă sunt executate asupra 
criminalilor fără tulburări particulare psihopatologice. În cazul în care comportamentul agresiv 
este, totuşi, regulat şi de procese neurobiologice, ar putea fi necesare programe mult mai 
complexe. 

De exemplu, psihopaţii, care tind să fie suprareprezentaţi în mediul carceral, sunt mult 
mai dificil de tratat şi mai rezistenţi la schimbare, deoarece sunt insensibili la pedeapsă şi au 
dificultăţi mari de a procesa informaţia emoţională. Prin urmare, diagnosticul de psihopatie 
este relevant pentru tratamentul în mediul penitenciar. Diagnosticarea unei psihopatologii sau 
tulburări este indispensabilă în penitenciar, deoarece condiţiile de executare a pedepsei, lipsa 
de intimitate, presiunile de regim pot să agraveze starea acestor afecţiuni psihice, pot 
determina creşterea numărului de sinucideri în mediul penitenciar şi creşterea ratei de recidivă 
etc. 

După cum s-a observat, nu este suficient de a diagnostica condamnatul cu tulburare de 
personalitate antisocială, întâlnită la peste 80-85% din populaţia penitenciară, deoarece nu 
furnizează o informaţie utilă pentru reabilitarea condamnatului. Mult mai utilă este evaluarea 
prezenţei unor trăsături de personalitate psihopatică, care permite identificarea unor deficienţe 
şi particularităţi personologice precise în plan de conduită, emotivitate şi la nivel interacţional.  

Cu regret, nu există programe de intervenţie eficiente asupra psihopatiei, bine controlate, 
astfel nu se poate conchide asupra tratabilităţii psihopatiei [8]. 
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Există o polemică doctrinară în literatura psihiatrică faţă de diagnosticul „tulburare de 
personalitate antisocială” (ASPD - Antisocial Personality Disorder), definită în DSM-IV ca o 
psihopatie [9] şi psihopatia ca patologie psihică, propriu-zis. Diferenţa dintre acestea fiind că 
ASPD îi este mai specific amestecul de itemi comportamentali de tip „deviant social”, iar 
psihopatiei îi este specifică deficienţa emoţională, licărul emoţional obscur ori vidul 
emoţional. 

La nivel statistic, în opinia lui Robert Hare [10], doar 20% din cei 80-85% de infractori cu 
ASPD se înscriu în categoria psihopaţilor. Anume, această minoritate este răspunzătoare 
pentru circa 50 % dintre cele mai grave crime de violenţă săvârşite, cum ar fi omorurile sau 
violurile în serie. 

Studiile comparative ale coeficientului de recidivă ale prizonierilor psihopaţi şi a celor 
nepsihopaţi au relevat că cei din categoria I au şanse de 5 ori mai mari să ajungă din nou 
încarceraţi.  

 
4. Instrumente de evaluare a comportamentului criminal violent 
Evaluarea comportamentului criminal violent şi predicţia acestuia poate fi efectuată şi 

prin alte instrumente de diagnostic specific [11]: 
Meta-analysis of predictors of general and violent recidivism (Metaanaliza predictorilor 

generali şi a recidivismului violent). Variabilele predictive ale acestui test multiplu sunt: 
evaluarea riscului obiectiv, delincvenţa juvenilă, probleme familiale, alţi factori. 
Aplicabilitate: factori de recidivism violent pentru delincvenţi cu tulburări mentale, cât şi fără. 

Unul dintre cele mai aplicate este Violent Risk Appraisal Guide (VRAG; Ghid pentru 
evaluarea riscului de violenţă). Variabilele predictive: itemi de dezvoltare mentală, 
personalitatea şi anamneza socială. Se angajează să prezică pentru o perioadă de 7-10 ani 
riscul de acte violente (nonsexuale), pentru bărbaţi adulţi. 

Alt instrument este Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA; Ghid pentru 
evaluarea riscului de abuz conjugal). Variabile predictive: agresiunea conjugală, istoria 
criminală, adaptare psihosocială şi criminalitate generală. Evaluarea sumară a riscului de 
violenţă contra partenerului, soţului, logodnicului, concubinului. 

Cele mai modernizate şi scoase de sub tiparul formalismului şi a inerţiei mecanice sunt 
HCR-20, versiunea a 2-a, şi SCR-20, inventate în Europa. Reprezintă chestionare 
semistructurate, sub formă de linii ghid profesionale pentru evaluarea comportamentului 
sexual violent.  

Un instrument alternativ specializat este Questionnaire on moral disengagement (MDQ; 
Chestionar asupra dezangajării morale. Acesta se aplică tinerilor cu risc de comportament 
violent. 

 
Concluzii 
Toate instrumentele prezentate au la bază gestiunea factorilor de risc criminogen al 

violenţei recurente, cum ar fi: antecedenţă de violenţă, experienţe infantile de abuzuri şi 
maltratări, trăsături psihopatice de personalitate, psihopatoide (organice), adicţii de substanţe, 
retard mental, tulburări de personalitate, motivaţii psihopatologice (delir, halucinaţii), 
agresivitate instinctuală, relaţia cu victima, celibatul, parazitismul social, genul masculin, loc 
de trai urban, gânduri persistente de violenţă etc. 

Predicţia comportamentului criminal violent presupune o premisă importantă în profilaxia 
recurenţei crimelor de violenţă şi elaborarea unui traseu individualizat de resocializare, 
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maximal eficient. Cunoaşterea, comprehensiunea şi aplicarea instrumentelor practice de 
psihodiagnostic în vederea evaluării tendinţelor infractorului de a recidiva, în sensul repetării 
unui comportament violent de natură infracţională, oferă şanse majore de a obţine noi 
performanţe în implementarea măsurilor de prevenire specială şi individuală a criminalităţii de 
violenţă.  

Reieşind din cele menţionate mai sus, este indispensabilă evaluarea psihosocială a 
personalităţii infractorului la etapa presentinţială, sentinţială şi postsentinţială, reieşind din 
impactul ce poate să-l reflecte asupra adoptării sentinţei penale, eficienţei executării pedepsei 
penale şi reinserţiei sociale a condamnatului. 

Realizarea acestor sarcini constituie o garanţie a respectării principiului dreptului penal, al 
individualizării răspunderii penale şi a pedepsei penale, şi o condiţie a funcţionării justiţiei 
restaurative în societatea contemporană. 
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Rezumat:  
Dreptul la viaţă intimă şi privată a început să fie reglementat juridic abia din secolul XX, pe cale 

pretoriană, în Anglia şi Franţa, anterior acesta fiind garantat doar prin reguli morale şi uzanţe sociale. 
În ultimul deceniu, intimitatea a devenit un şi mai aprins subiect de discuţii, atât în spaţiul public, cât şi 
în cel privat. Aceasta deoarece stările de îngrijorare se accentuează de la o zi la alta, pe măsură ce 
noile tehnologii pătrund tot mai adânc în sfera atât de fragilă a vieţii intime, pe care oamenii încearcă 
din răsputeri să şi-o protejeze. În România, acest drept a lipsit din actele normative, inclusiv din legile 
fundamentale, cu excepţia unui singur aspect, subsidiar protejării vieţii intime, şi anume secretul 
corespondenţei şi inviolabilitatea domiciliului, care a fost totuşi reglementat în toate constituţiile 
române moderne, de la 1866 până la 1965. Ulterior, preluând principiile consacrate prin art. 12 din 
Declaraţia Drepturilor Omului şi prin art. 17 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi 
Politice, Constituţia României din 1991 a prevăzut în mod distinct dreptul la viaţă intimă, familială şi 
privată, în art. 26, reglementare care a rămas valabilă şi după revizuirea din 2003 a Constituţiei. 
Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată face parte din clasa acelor drepturi şi libertăţi care asigură, 
prin conţinutul lor, viaţa, posibilitatea de mişcare liberă, siguranţa fizică şi psihică, siguranţa 
domiciliului persoanei fizice etc. Astfel, în conţinutul dreptului la viaţă intimă, familială şi privată intră 
dreptul persoanei de a-i fi respectată şi ocrotită familia, dreptul de a dispune de ea însăşi, dreptul la 
identitate, precum şi dreptul la propria imagine, prin măsuri specifice de protecţie în cazurile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. În prezent pot fi observate noile tendinţe naţionale şi 
internaţionale, de implementare şi dezvoltare continuă a tehnicilor de informatizare şi de comunicare în 
viaţa cotidiană, începând cu organismele administraţiei centrale de stat, instituţiile publice şi 
organizaţiile private, continuând cu administraţiile publice locale, inclusiv instituţiile de învăţământ de 
la nivel primar până la cel universitar, fără a ocoli vreun mediu instituţional de stat sau particular. 
Toate aceste tehnici şi tehnologii, coroborate cu utilizarea greşită, eronată sau cu rea-credinţă, pot 
aduce prejudicii majore intimităţii. De aceea, din perspectiva multor legiuitori, violarea intimităţii, prin 
mijloacele tehnice nou-apărute, poate fi la fel de gravă ca violarea prin mijloacele convenţionale. Este 
de subliniat însă faptul că noile tehnologii fac mult mai vulnerabilă intimitatea decât cele clasice. Ca 
stat membru al Uniunii Europene care şi-a asumat obligaţia de a se alinia la cele mai înalte standarde 
de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului, în România există numeroase preocupări pentru 
adaptarea cadrului legislativ la noile provocări privind vulnerabilitatea dreptului la intimitate. Prin 
acest studiu ne propunem să analizăm sintetic cadrul juridic specific protecţiei datelor cu caracter 
personal şi consecinţele juridice actuale ale nerespectării acestuia în România. 

 
Cuvinte-cheie: intimitate; viaţă privată; date cu caracter personal; prelucrarea datelor perso-

nale; protecţia datelor; consecinţe juridice. 
 
 

Introducere 
Globalizarea şi evoluţia tehnologică fulminantă din ultimii zece ani, care au condus la 

dezvoltarea fără precedent de noi metode de colectare a datelor, sunt de natură să determine ca 
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reglementările în materie de protecţie a datelor cu caracter personal să nu mai fie capabile să 
asigure, pe deplin, realizarea obiectivelor propuse cu privire la protecţia drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale, inclusiv dreptul la viaţă intimă familială şi privată, aşa cum este recunoscut 
în art. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale şi în principiile generale ale dreptului comunitar. Am în vedere faptul că, în prezent, 
se recurge tot mai frecvent la prelucrarea datelor cu caracter personal în diferite sfere ale 
activităţii economice şi sociale, justificat de faptul că progresul tehnologiilor informaţionale 
facilitează considerabil prelucrarea şi schimbul acestor date. 

Mai mult, ca urmare a extinderii utilizării tehnicii de calcul în aproape toate domeniile 
vieţii economice şi sociale, dar mai ales a vieţii personale, precum şi datorită interconectării 
diferitelor tipuri de terminale (calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane mobile etc.) în 
numeroasele reţele ale Internetului, infracţiunea comisă cu ajutorul sau prin intermediul 
acestor mijloace s-a diversificat extrem de mult şi a ajuns să fie mai periculoasă şi mai pre-
zentă la nivel internaţional. În acest sens, un studiu efectuat încă din anul 1998, de către 
Universitatea din Würzburg, la cererea Direcţiei a XIII-a a Comisiei Europene, pune în 
evidenţă faptul că impactul negativ al utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor 
(TIC) s-a concretizat în diferite tipuri de infracţiuni, printre care şi:  

- încălcarea caracterului privat al datelor personale;  
- violarea drepturilor de proprietate intelectuală;  
- infracţiuni economice;  
- diseminarea de materiale cu conţinut ilegal sau nociv etc. 
Ca urmare, asigurarea dreptului la intimitate a persoanelor şi a vieţii lor private trebuie să 

se asigure, în orice stat, prin respectarea cu stricteţe a principiilor protecţiei datelor [1], care 
reflectă, în primul rând, în obligaţiile impuse persoanelor, autorităţilor publice, întreprin-
derilor, agenţiilor şi oricăror alte organisme care prelucrează date, în legătură cu calitatea 
datelor, cu siguranţa tehnică a acestora, cu notificarea autorităţii de supraveghere şi, mai ales, 
în legătură cu circumstanţele în care poate fi efectuată prelucrarea datelor cu caracter personal. 
În al doilea rând, se are în vedere respectarea dreptului conferit persoanelor ale căror date fac 
obiectul prelucrării, de a fi informate cu privire la aceasta, de a putea avea acces la date, de a 
putea solicita corectarea lor şi chiar de a se opune prelucrării datelor personale în anumite 
circumstanţe. 

Odată cu intrarea într-o nouă eră a dezvoltării TIC, tehnologii care au devenit parte 
integrantă a muncii şi traiului cotidian, care permit exploatarea în anonimat şi falsificarea 
diferitelor date cu caracter personal, care afectează identitatea, intimitatea şi viaţa privată a 
persoanei, apreciem că se impune tot mai mult creşterea importanţei ce se acordă protecţiei 
datelor cu caracter personal. 

 
1. Conceptul de date cu caracter personal şi scopul asigurării protecţiei acestora 
În esenţa lui conceptuală, termenul de „protecţia datelor cu caracter personal” este 

reprezentat de un ansamblu de reglementări normative şi tehnice care are ca scop principal 
apărarea dreptului la intimitate şi viaţă privată în ceea ce priveşte colectarea, stocarea, 
utilizarea şi divulgarea oricăror date cu caracter personal [2].  

Datele cu caracter personal sunt toate acele informaţii care pot fi puse, direct sau indirect, 
în legătură cu o persoană fizică, identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, 
codul numeric personal, adresă, telefon, imagine, voce, situaţia economico-financiară şi 
profesia persoanei etc. [3]. Astfel, fără a face o prezentare exhaustivă, informaţiile care conţin 
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date cu caracter personal pot fi concretizate în: date biografice personale (numele şi pre-
numele, sexul, vârsta, data naşterii şi data unor evenimente personale, naţionalitatea, etnia şi 
rasa, cetăţenia, limba, studiile, profesia şi funcţia, locul de muncă, adresa de domiciliu şi de 
reşedinţă, adresa de e-mail, numărul de telefon, apartenenţa politică şi religioasă, starea de 
sănătate şi orientarea sexuală, sancţiuni contravenţionale, infracţiuni săvârşite, condamnări 
penale, măsuri de siguranţă la care a fost obligată persoana vizată etc.), date genetice şi 
biometrice personale (structura feţei, vocea şi felul de a vorbi, amprentele digitale, modelul 
retinei oculare, modelul sangvin şi de ADN, trăsăturile de comportament, aptitudinile, mersul 
etc.), imagini personale (fotografii, tablouri, schiţe, imagini video etc.), documente personale 
(certificat de naştere, carte de identitate, paşaport, cazier judiciar, certificate şi reţete medicale, 
extrase de cont bancar, corespondenţă personală [4] sub forma scrisorilor, telegramelor, 
trimiterilor poştale, SMS-urilor, e-mailurilor etc.), înregistrări ale persoanei (convorbiri 
telefonice, discuţii ambientale etc.) etc. Nu există nicio listă exaustivă a datelor cu caracter 
personal. Caracterul oricărei informaţii, ca fiind date cu caracter personal, poate rezulta numai 
din evaluarea pertinentă a oricărei posibilităţi de a identifica ori de a fi identificabilă o anumită 
persoană, pe baza unei anumite informaţii care devine publică. 

Scopul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal îl constituie protejarea oricărei 
persoane, indiferent de origine rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice 
sau de altă natură, împotriva abuzurilor care pot însoţi colectarea şi prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal constă în orice operaţiune exercitată asupra 
datelor respective, cum ar fi: colectare de date personale, stocare, utilizare, divulgare, difuzare, 
transmitere, radiere, denaturare etc. 

Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, din perspectiva prelucrării lor, constă în 
orice operaţiune care are ca scop menţinerea calităţii datelor cu caracter personal, respectiv 
menţinerea integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii acestor date. 

 
2. Dreptul la intimitate şi necesitatea apărării lui 
Cu toată atenţia acordată în ultimii ani intimităţii, nu există totuşi un acord asupra 

semnificaţiei exacte a termenului. Astfel, se afirmă, printre altele, că „intimitatea ar fi expresia 
personalităţii cuiva, cu accent pe dreptul individului de a defini esenţa existenţei sale umane” 
[5], sau „libertatea morală a individului de a se angaja în ceea ce priveşte gândurile, acţiunile 
şi deciziile sale” [6], ori „abilitatea cetăţeanului de a reglementa informaţiile despre el însuşi 
şi de a putea avea control asupra relaţiilor sale cu alte persoane” [7]. 

Multe din definiţii, chiar mai largi, nu au reuşit să descrie în întregime semnificaţiile 
asociate conceptului de intimitate. Cu toate acestea, una din primele definiţii surprinzătoare ale 
intimităţii a fost dată de un membru al Curţii Supreme din SUA, Louis Brandeis, într-un 
articol publicat în 1890 [8]. Potrivit uneia dintre cele mai des citate opinii ale sale, intimitatea 
este „dreptul individului de a fi lăsat în pace”. Alte două definiţii au fost date în anii ’90, care 
nu sunt legate de evoluţia generală a reglementărilor privind protecţia datelor. Astfel, 
Preambulul Cartei australiene privind intimitatea din 1994 prevede că „intimitatea este o 
valoare esenţială, care se bazează pe demnitate umană şi alte valori esenţiale, precum 
libertatea de asociere şi libertatea cuvântului”. Iar, Comitetul Calcuta din Marea Britanie a 
afirmat, în 1997, că intimitatea este „dreptul individului de a fi protejat împotriva amestecului 
în viaţa sa personală sau a familiei, prin mijloace fizice directe sau prin publicarea de 
informaţii” [9]. 
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Alte state sau organizaţii internaţionale au preferat să se concentreze numai asupra 
anumitor aspecte ale intimităţii pe care să le reglementeze, decât să ia în considerare un drept 
specific, din cauza unei abordări diferite asupra rolului puterii judecătoreşti. 

Având însă în vedere că conceptul de intimitate a fuzionat cu principiile ce stau la baza 
protecţiei datelor cu caracter personal ce se circumscriu acestui concept, este dificil să se 
analizeze separat aceşti termeni. În decursul timpului se poate observa evoluţia unui proces de 
fuziune a acestor termeni. Astfel, într-o altă concepţie [10] intimitatea are următoarele patru 
semnificaţii:  

- intimitatea informaţiei, implicând stabilirea de reguli privind colectarea şi utilizarea 
datelor cu caracter personal;  

- intimitatea fizică, privind protecţia fizică a persoanelor împotriva imixtiunilor;  
- intimitatea comunicaţiilor, care acoperă securitatea şi intimitatea corespondenţei poştale 

şi electronice, a telefonului şi a altor forme de comunicaţie;  
- intimitatea teritorială, privind stabilirea de limite pentru amestecul în sfera casnică. În 

ultimii ani, a fost recunoscută şi existenţa unui nou tip de intimitate:  
- intimitatea relaţională, constând în dreptul de a nu fi contactat de companii în scopuri 

de marketing.  
La originea reglementării intimităţii şi a stabilirii unui sistem adecvat de protecţie a 

datelor a stat nevoia indivizilor de a stabili ceea ce pot dezvălui despre ei înşişi. Aceasta este o 
valoare protejată în mod normal într-o societate liberă, alături de alte valori care trebuie 
protejate, cum este şi libertatea de exprimare.  

În acest context, apreciem că este din ce în ce mai evident că în prezent, atât timp cât 
tehnologia informatică oferă guvernelor, dar mai ales organizaţiilor din sectorul privat, 
capacitatea de a realiza o supraveghere în masă a oamenilor obişnuiţi, apărarea dreptului la 
intimitate constituie, în mod necesar, şi o garanţie esenţială a respectării tuturor celorlalte 
drepturi individuale.  

 
3. Cadrul juridic specific protecţiei datelor cu caracter personal 
Există un acord tot mai mare asupra faptului că viaţa privată, intimitatea, este un drept 

fundamental de care trebuie să se bucure populaţia din lumea întreagă. Ca urmare, viaţa 
privată, intimitatea informaţiei şi, în special, protecţia datelor cu caracter personal constituie 
un domeniu al politicilor publice care se dezvoltă continuu, rapid şi în legătură cu care 
guvernele şi organismele internaţionale intenţionează să îmbunătăţească permanent 
standardele şi regulile privind practicile asociate instituţiilor, organizaţiilor şi organismelor 
care folosesc date cu caracter personal. 

 
3.1. Dreptul la intimitate în documente internaţionale. Primul document internaţional 

care a menţionat intimitatea a fost Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Naţiunilor 
Unite din 1948. În acest document, art. 12 prevede: „Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni 
arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al 
unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii 
împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri”. Aceleaşi prevederi, cu formulare aproape 
identică, au fost ulterior exprimate şi în Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi 
Politice, adoptat de Adunarea Generală ONU în 1966 şi intrat în vigoare în 1974.  

Aceleaşi valori sunt protejate şi la nivel regional, după cum prevede art. 8 din Convenţia 
Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 1950, 
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conform căruia: „1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, 
a domiciliului său şi a corespondenţei sale; 2) Nu este admis amestecul niciunei autorităţi 
publice în exercitarea acestui drept, decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de 
lege şi dacă reprezintă o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru 
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi 
prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii şi a moralei ori protejarea drepturilor şi 
libertăţilor altora”. 

 
3.2. Instrumente normative ale Consiliului Europei privind protecţia datelor. 

Protecţia datelor cu caracter personal este un domeniu armonizat la nivelul Uniunii Europene, 
având la bază o serie de acte normative europene care ar trebui, în principiu, să asigure o 
reglementare uniformă, cu excepţia unor aspecte care sunt lăsate la latitudinea reglementărilor 
naţionale. Astfel, în cadrul Uniunii Europene, protecţia datelor cu caracter personal este un 
drept fundamental consacrat prin Tratatul de la Lisabona, care prevede că „Orice persoană are 
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate 
în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în 
temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele 
colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora”. 

Din punct de vedere cronologic, principalele documente europene în domeniul protecţiei 
datelor sunt: 1. Convenţia nr. 108 pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea auto-
matizată a datelor cu caracter personal. Această Convenţie a fost deschisă spre semnare la 28 
ianuarie 1981 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 1985, reprezentând unul dintre primele 
instrumente juridice adoptate în domeniul protecţiei datelor personale [11]. Acest document 
este considerat a fi mai eficient, deoarece defineşte şi ingerinţele legitime ale autorităţilor 
publice în exerciţiul acestui drept şi, în acealaşi timp, instituie un mecanism de control 
adecvat, asigurat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). 2. Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date [12]. Obiectivul declarat al acestei directive este acela de a crea pentru statele membre 
obligaţia de a asigura protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei şi în 
special a dreptului la viaţă privată, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Aceleaşi act normativ stabileşte însă şi principiul conform căruia statele membre nu pot limita 
sau interzice libera circulaţie a datelor cu caracter personal între statele membre din motive 
legate de protecţia vieţii private; 3. Protocolul Adiţional la Convenţia nr. 108, din data de 8 
noiembrie 2001. Potrivit acestui Protocol, fiecare stat-parte la Convenţie trebuie să stabilească 
una sau mai multe autorităţi responsabile pentru compatibilizarea legislaţiei interne, punând în 
practică principiile statuate în Convenţie. Acestea trebuie să aibă competenţa de a investiga şi 
de a interveni, precum şi capacitatea procesuală activă, sau de a putea aduce în atenţia 
autorităţilor judiciare competente violările legislaţiei naţionale care pun în aplicare aceste 
principii; 4. Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confi-
denţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice [13], care vizează aspecte importante ale 
protecţiei datelor, respectiv: armonizarea cerinţelor în materia protecţiei datelor în vederea 
asigurării liberei circulaţii a datelor; alinierea definiţiilor existente la cele nou-introduse prin 
această directivă; instituirea răspunderii furnizorilor pentru asigurarea securităţii serviciilor şi 
reţelelor şi a obligaţiei acestora de a informa abonaţii în cazul în care ar exista riscuri în 
materie de securitate; garantarea confidenţialităţii comunicaţiilor şi interzicerea ascultării sau a 
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altor forme de supraveghere exercitate de terţi; interzicerea utilizării de date cu privire la 
trafic, cu excepţia celor utilizate în scopul facturării; instituirea dreptului la facturi detaliate; 
crearea de garanţii pentru abonaţi şi utilizatori în scopul ocrotirii vieţii private în cadrul 
utilizării serviciilor de identificare a liniilor apelante şi conectate; crearea dreptului de acces la 
informaţiile de identificare a liniilor apelante pentru a facilita intervenţia serviciilor de urgenţă 
şi pentru a detecta apelurile răuvoitoare; instituirea de garanţii pentru ca argumentele în 
favoarea protecţiei datelor personale să nu blocheze piaţa unică şi libera circulaţie a 
echipamentelor proprii terminalelor etc.; 5. Directiva 2006/24/CE din 15 martie 2006 privind 
păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice, care se aplică datelor cu 
privire la trafic, datelor de localizare cu privire la persoanele fizice şi juridice, precum şi 
datelor conexe necesare pentru identificarea abonatului sau utilizatorului înregistrat. 

Pentru a se evita interpretarea extensivă de către autorităţile naţionale a Convenţiei  
nr. 108, Consiliul Europei, prin Comitetul de Miniştri, a adoptat şi o abordare sectorială pentru 
implementarea Convenţiei, elaborând diferite recomandări, cele mai relevante fiind:  

- Recomandarea R(87)15 privind utilizarea de date cu caracter personal în cadrul poliţiei;  
- Recomandarea R(90)19 privind protecţia datelor cu caracter personal utilizate pentru 

plăţi şi alte operaţiuni legate de acestea;  
- Recomandarea R(91)10 asupra comunicării către terţi de date cu caracter personal 

deţinute de autorităţi publice;  
- Recomandarea R(95)4 asupra protecţiei datelor cu caracter personal în domeniul 

telecomunicaţiilor, cu referire specială la serviciile telefonice;  
- Recomandarea R(99)5 pentru protecţia intimităţii pe Internet (aşa-numitul „Ghid pentru 

protecţia indivizilor cu privire la colectarea şi prelucrarea de date cu caracter personal pe 
rutele de transmitere a informaţiilor de mare capacitate”). 

 
3.3. Cadrul juridic românesc privind protecţia datelor cu caracter personal şi a 

vieţii private. Odată cu adoptarea unei Constituţii democratice, în anul 1991, şi sfera 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale garantate de aceasta s-a lărgit, adaptându-se cerinţelor 
statului de drept, dar şi reglementărilor internaţionale la care România era parte sau la care 
urma să adere [14]. De la această dată, abia după zece ani România a început să susţină 
frecvent necesitatea adoptării şi aplicării unui pachet legislativ integrat privind protecţia 
datelor. Din acest moment, la presiunea instituţiilor europene preaderare, România a 
permanentizat urmărirea asigurării protecţiei efective a datelor cu caracter personal, nu numai 
prin consolidarea şi detalierea drepturilor persoanelor vizate, ci, în acelaşi timp, şi prin 
stabilirea obligaţiilor celor ce prelucrează şi procesează acest tip de date. Acest fapt a condus, 
în mod evident, şi la sporirea sarcinilor operative care revin operatorilor de date cu caracter 
personal.  

Constituţia României din 1991, revizuită în 2003, conturează un nivel ridicat de protecţie 
a dreptului la viaţa privată, impunând obligaţia respectării acestuia în sarcina altor subiecte de 
drept, în sensul că, potrivit art. 26, „autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, 
familială şi privată”, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (6), „libertatea de 
exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul 
la propria imagine”. 

În contextul internaţional menţionat, primele acte normative în domeniul protecţiei 
datelor cu caracter personal au fost adoptate în cursul anului 2001. Este vorba de Legea  
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nr. 676/2001 [15] privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul telecomunicaţiilor, Legea nr. 677/2001 [16] pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 682/2001 
[17] privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea auto-
matizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg. Prin adoptarea Legii nr. 677/2001 
a fost implementată şi o parte importantă din acquis-ul comunitar reprezentat de Directiva 
95/46/EC, în domeniul protecţiei asigurate la nivelul Uniunii Europene, dreptului la viaţă 
intimă, familială şi privată, în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal. 

Pe baza actelor normative mai sus enumerate, legislaţia din România şi-a adaptat şi 
reglementările din diverse sectoare specifice de activitate, cu accent principal pe principiile 
existente în Legea nr. 677/2001, considerată lege-cadru. Dintre acestea amintim doar: Legea 
nr. 365/2002 [18] privind comerţul electronic care conţine dispoziţii importante în privinţa 
respectării dreptului la viaţă intimă, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Legea nr. 102/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal etc.  

În tot acest context legislativ în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, şi-au 
făcut loc şi două decizii importante ale Avocatului Poporului, respectiv Ordinul nr. 52/2002 
privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, 
precum şi Ordinul nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să 
asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter 
personal fac obiectul prelucrărilor. 

Similar tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale, conform art. 53 din Constituţia 
României, drepturile analizate în prezentul studiu sunt supuse limitării pentru motive ce ţin de 
„apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a 
libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi 
naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”, însă limitarea trebuie să 
proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie nediscriminatorie şi să nu aducă atingere 
existenţei dreptului sau a libertăţii. 

Noul Cod civil (NCC) din România, adoptat prin Legea nr. 287/2009, şi intrat în vigoare 
la 1 octombrie 2011, luând în considerare necesitatea şi mai ales importanţa intimităţii şi vieţii 
private şi, prin aceasta, a protecţiei datelor personale, reglementează aceste aspecte în 
Capitolul II intitulat „Respectul fiinţei umane şi al drepturilor ei inerente”, în patru secţiuni 
corespunzătoare articolelor 58-81. În considerarea dreptului la viaţa privată, art. 71 din NCC 
prevede următoarele: „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) 
Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în 
domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea 
limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a 
corespondenţei, manuscriselor sau altor documente personale, precum şi a informaţiilor din 
viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute 
de art. 75”. De asemenea, în considerarea dreptului la propria imagine, art. 73 din NCC 
prevede: „(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În exercitarea dreptului la 
propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a 
înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. 
Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile”. 
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Dreptul la viaţa privată, fiind unul dintre drepturile importante ale omului, este protejat şi 
prin normele penale ale Noului Cod penal (NCP), adoptat prin Legea nr. 286/2009, intrat în 
vigoare de la 1 februarie 2014. Astfel, în art. 226 din NCP este prevăzută infracţiunea de 
violare a vieţii private, prin care sunt incriminate mai multe fapte care privesc intimitatea 
persoanelor. 

 
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune care se efectuează 

asupra datelor cu caracter personal, constând în: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea 
(păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese), adaptarea ori modifi-
carea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare 
sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor 
personale. Pentru ca o prelucrare de date cu caracter personal să intre sub incidenţa Legii  
nr. 677/2001 este necesar ca acea prelucrare să se desfăşoare în cadrul unui sistem de evidenţă, 
respectiv a unei baze de date structurate după anumite criterii. Fără a le menţiona în mod 
exhaustiv, printre situaţiile ce presupun prelucrări ale datelor cu caracter personal pot fi:  

- crearea unui sistem de evidenţă a clienţilor şi/sau furnizorilor, după caz;  
- editarea şi arhivarea de fişiere care cuprind evidenţa unor date cu caracter personal;  
- publicarea rezultatelor unui concurs sau examen;  
- colectarea datelor vizitatorilor diferitelor pagini de Internet;  
- înregistrarea video a persoanelor care circulă pe stradă şi care intră într-un magazin;  
- dezvăluirea datelor dintr-un dosar către o altă persoană etc. 
Persoana vizată în cadrul prelucrărilor de date personale este persoana ale cărei date sunt 

prelucrate, principala condiţie de legitimitate a prelucrării datelor respective fiind existenţa 
consimţământului liber exprimat şi în cunoştinţă de cauză al acestei persoane. Nu este necesar 
consimţământul persoanei vizate atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal serveşte:  

- pentru executarea unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte;  
- pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate sau a unei 

persoane ameninţate;  
- pentru îndeplinirea unei obligaţii legale a operatorului; pentru îndeplinirea unor măsuri 

de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este 
învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele (cum ar fi pentru combaterea unei 
infracţiuni);  

- pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt 
dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;  

- pentru îndeplinirea unor scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele 
rămân anonime pe toată durata prelucrării, inclusiv atunci când prelucrarea priveşte date 
obţinute din documente accesibile publicului, conform legii. 

Domeniul de aplicare a reglementărilor protecţiei datelor cu caracter personal, sub aspect 
procedural, se referă la orice tip de prelucrare a acestor date realizată prin mijloace automate 
şi/sau orice alte mijloace decât cele automate, care au ca efect prejudicierea intereselor sau 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei vizate. Practic, în opinia specialiştilor, zi 
de zi, chiar dacă nu suntem conştienţi, există zone de lucru care ar trebui să respecte 
reglementările specifice protecţiei datelor, deoarece „există o componentă de date cu caracter 
personal aproape peste tot: în achiziţiile de societăţi sau de afaceri, în externalizarea unor 
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servicii, în publicitatea comportamentală şi profilarea online, în indexarea unor informaţii de 
pe internet, în afişarea rezultatelor la diverse concursuri şi examene, în filmarea cu un GoPro 
pe şosea, stradă sau pârtie de schi, chiar în simpla deţinere a unor contacte în telefonul propriu, 
ca să nu mai spun de situaţia aplicaţiilor de Facebook care solicită lista prietenilor. În aceste 
condiţii, la fel ca Grupul de Lucru art. 29, autorităţile de protecţie la nivel naţional ar trebui să 
pună un accent tot mai mare pe obligaţia de informare a oamenilor, astfel încât persoanele 
vizate de prelucrare să afle, în termeni simpli şi clari, ce date li se cer şi în ce scop” [19]. 

În ceea ce priveşte subiecţii implicaţi, aceste reglementări se referă atât la persoanele 
fizice, cât şi la persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare. 

Nu intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 prelucrările de date cu caracter personal 
efectuate de persoane fizice, exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt 
destinate a fi dezvăluite (cum ar fi: datele din agenda personală telefonică; datele ce cuprind 
adrese de poştă electronică; evidenţa datelor de naştere ale prietenilor etc.). 

 
5. Principalele consecinţe juridice ale nerespectării dreptului la intimitate al 

persoanelor 
Aşa cum am prezentat mai sus, dreptul la viaţa privată, intimă şi de familie, la respectarea 

domiciliului şi a corespondenţei, a demnităţii şi a propriei imagini etc. este reglementat prin 
normative specifice acestor drepturi legale, la nivel internaţional, european şi naţional. 

Obiectivele şi principiile actualelor reglementări ale Uniunii Europene sunt obligatorii 
pentru toate statele membre, însă punerea lor în aplicare nu este unitară, ceea ce poate genera 
insecuritate juridică şi o orientare generală a percepţiei publice, în sensul aprecierii existenţei 
unor riscuri majore în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, pe teritoriul unui 
anumit stat. 

Luând în considerare prevenirea şi combaterea oricăror riscuri în domeniul protecţiei 
datelor cu caracter personal, în România aceste drepturi sunt protejate şi prin norme ale drep-
tului civil, care urmăresc repararea prejudiciului creat persoanelor prin încălcarea drepturilor 
menţionate, precum şi prin norme ale dreptului penal, prin incriminarea faptelor care aduc 
atingere secretului şi liniştii personale. 

 
5.1. Consecinţele nerespectării reglementărilor Uniunii Europene. La nivelul Uniunii 

Europene, nerespectarea de către statele-părţi a reglementărilor specifice protecţiei datelor cu 
caracter personal nu are un caracter sancţionator. Însă, pentru a asigura alinierea protecţiei 
datelor în instituţiile şi statele Uniunii, în anul 2001 a fost înfiinţată Autoritatea Europeană 
pentru Protecţia Datelor (AEPD). 

Principalele funcţii ale AEPD sunt cele de supraveghere, de consultare şi de cooperare. 
Una dintre principalele sarcini ale AEPD „este de a supraveghea prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către statele, instituţiile şi organismele europene”. Această activitate de 
supraveghere se bazează pe primirea de notificări asupra operaţiunilor de prelucrare care 
prezintă riscuri specifice în prelucrarea datelor. În continuare, riscurile respective sunt 
verificate de AEPD, pentru a examina dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a celorlalte reglementări.  

În majoritatea cazurilor, acest exerciţiu de supraveghere duce la un set de recomandări, pe 
care statul, instituţia sau organismul evaluat trebuie să le pună în aplicare, astfel încât să 
asigure respectarea normelor de protecţie a datelor. 
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5.2. Consecinţele nerespectării cadrului legislativ din România. Deşi sunt încă multe 
probleme nerezolvate pe această temă, România a transpus în legislaţia naţională mare parte 
din directivele europene în materia protecţiei datelor cu caracter personal, astfel că principalele 
consecinţe ale nerespectării legislaţiei specifice se regăsesc în Legea nr. 677/2001 şi Legea  
nr. 506/2004, în noul Cod civil şi în noul Cod penal. 

 
5.2.1. Consecinţe ale nerespectării legislaţiei specifice protecţiei datelor cu caracter 

personal. În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi Legea  
nr. 506/2004, în România, persoanele vizate, ale căror date cu caracter personal fac obiectul 
unei prelucrări care cade sub incidenţa legii, pot înainta, direct sau prin reprezentant, plângere 
către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Plângerea se poate referi numai la fapte de natură contravenţională, prevăzute în legile 
specifice protecţiei datelor, comise de către un operator de date cu caracter personal, cum sunt 
cele referitoare la: - omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă a autorităţii de 
supraveghere; - prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal; - neîndeplinirea obliga-
ţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate; - refuzul de a furniza 
informaţii etc.  

Sancţiunile contravenţionale, consecinţă a nerespectării legislaţiei specifice protecţiei 
datelor cu caracter personal, se aplică de către autoritatea de supraveghere, prin personalul 
împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii 
contravenţiilor este cuprins între 5000 şi 100.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o 
cifră de afaceri de peste 5 mil. lei, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri. 

De asemenea, dacă se constată că plângerea este întemeiată, autoritatea de supraveghere 
poate dispune şi suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau 
integrală a prelucrării datelor şi, în acelaşi timp, poate să sesizeze organele de urmărire penală 
sau să introducă acţiune civilă în justiţie. 

 
5.2.2. Consecinţe derivate din nerespectarea vieţii private conform prevederilor 

Codului civil. În România, respectul vieţii private a fost reglementat şi prin Noul Cod civil 
(NCC), sens în care, conform art. 71 (1), „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 
private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de 
familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără 
respectarea limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice 
mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a infor-
maţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor 
prevăzute la art. 75”. Potrivit art. 74, pot fi considerate atingeri aduse vieţii private:  
„a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără 
acordul celui care o ocupă în mod legal; b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, 
săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea 
interceptări; c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu 
privat, fără acordul acesteia; d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu 
privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal; e) ţinerea vieţii private sub observaţie, 
prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; f) difuzarea de ştiri, 
dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau 
de familie, fără acordul persoanei în cauză; g) difuzarea de materiale conţinând imagini 
privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu 
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caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, 
circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără 
acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau 
al persoanelor îndreptăţite; h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau 
asemănării cu o altă persoană; i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a 
altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele 
de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia 
acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele”. 

De asemenea, potrivit art. 72 (1) „Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii 
sale. (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără 
consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75”.  

În acelaşi timp, conform art. 73 (1) „Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În 
exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în 
orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea 
reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile”. 

În cazul nerespectării oricăreia dintre aceste prevederi, conform art. 253 din NCC, orice 
persoană vizată, care apreciază că i-au fost ameninţate ori încălcate drepturile sale 
nepatrimoniale, poate introduce oricând acţiune civilă prin care să solicite instanţei să dispună, 
după caz: a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; b) încetarea 
încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; c) constatarea caracterului 
ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. 

Totodată, persoana vizată care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere 
instanţei să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri, socotite necesare de către 
instanţă, spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: a) obligarea autorului, pe 
cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; b) orice alte măsuri necesare pentru 
încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. 

De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie 
patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este 
imputabilă autorului faptei prejudiciabile. 

 
5.2.3. Consecinţe ale comiterii infracţiunilor la viaţa privată prevăzute în Codul 

penal. Noul Cod penal (NCP) din România, adoptat prin Legea nr. 286/2009 şi intrat în 
vigoare la data de 1 februarie 2014, cuprinde mai multe incriminări ca infracţiune a unor fapte 
care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, fapte care 
sunt pedepsite cu închisoarea. 

În acest studiu ne-am oprit totuşi numai asupra art. 226 NCP, articol care prevede 
infracţiunea „Violarea vieţii private”. Conform acestei norme penale, constituie infracţiune: 
„(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de 
imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o 
locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private. (2) 
Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a 
imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public. (5) Plasarea, fără drept, 
de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor prevăzute în 
alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoare”. 

Această infracţiune este nouă în sistemul de drept penal din România, fiind rezultat al 
necesităţii de a „acoperi un vid legislativ naţional destinat protejării vieţii private, valoare 
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socială importantă, frecvent încălcată cu ajutorul mijloacelor fotografice şi de înregistrare 
audio/video, care sunt la îndemâna oricărei persoane ce deţine un telefon mobil” [20]. Prin 
această infracţiune nu sunt incriminate faptele comise în public, respectiv pe stradă, în 
mijloace de transport în comun, în restaurante, în magazine şi cafenele etc. Sunt incriminate 
numai faptele comise, fără drept, pe domeniul privat, constând în fotografiere, captare sau 
înregistrare de imagini, ascultare cu mijloace tehnice sau înregistrare audio a unei convorbiri 
private, asupra uneia sau mai multor persoane care se află într-o încăpere ori dependinţă ce 
ţine de o locuinţă, indiferent că aceasta este o casă, o vilă, un apartament sau un simplu 
adăpost ori loc împrejmuit care ţine de acestea, la oraş sau la sat, indiferent dacă victima este 
sau nu proprietara acestora. De asemenea, este necesar să existe un contact direct între 
persoanele participante la convorbirea privată înregistrată foto/audio/video, deoarece în cazul 
interceptării şi înregistrării unei convorbiri private prin mijloace de comunicare la distanţă, 
prin telefon sau e-mail, pot fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de violarea 
secretului corespondenţei, prevăzută de art. 302 alin. (2) NCP. 

Alineatul al doilea al normei juridice penale a art. 226 NCP prevede infracţiunea de 
divulgare, difuzare, prezentare sau transmitere, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a 
imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public. 

Există şi patru excepţii, care fac ca faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) să nu fie 
considerate infracţiune, atunci când fapta a fost săvârşită: a) de către cel care a participat la 
întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau 
imaginile, dacă justifică un interes legitim; b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit, cu 
intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor; c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei 
infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni; d) dacă făptuitorul surprinde 
fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare 
prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. 

Pentru ambele infracţiuni acţiunea penală se pune în mişcare numai la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

Pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea prevăzută în alin. (1) al art. 226 NCP este 
închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda, iar pentru infracţiunea prevăzută în alin. (2) este 
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. 

La alin. (5) al art. 226 NCP este prevăzută şi agravanta infracţiunii, constând în acţiunea 
de plasare, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii 
faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din 
oficiu, iar pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 

 
Concluzii 
 
În condiţiile globalizării şi evoluţiei tehnologice fulminante din ultimii ani, protecţia 

dreptului la viaţă privată a persoanelor, la intimitate şi la protecţia datelor cu caracter personal 
trebuie să răspundă tuturor necesităţilor sociale evolutive în timp şi spaţiu. Ca urmare, statele 
trebuie să asigure un nivel cât mai adecvat de protecţie şi securitate a datelor personale, astfel 
încât viaţa privată a individului să nu sufere în niciun fel de pe urma prelucrărilor de date. 
Pornind de la acest deziderat, apreciem că atingerea scopului enunţat, acela de protecţie a 
datelor cu caracter personal şi, implicit, a vieţii private, devine realizabilă numai în condiţiile 
existenţei unor mecanisme de protecţie eficiente, care impun operatorilor obligaţii clare, prin a 
căror respectare se asigură creşterea nivelului general de siguranţă a persoanelor. 
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Din acest punct de vedere, chiar dacă a acţionat preponderent sub presiunea organismelor 
comunitare, apreciem că România şi-a creat un cadru legislativ care asigură o protecţie 
adecvată a datelor cu caracter personal şi, prin aceasta, o apărare corespunzătoare a dreptului 
la viaţă privată, la intimitate personală şi familială, în consonanţă cu reglementările interna-
ţionale şi europene în materie. Cu toate acestea, având în vedere vechimea cadrului juridic 
specific protecţiei datelor cu caracter personal, din anii 2001-2004, considerăm că domeniul 
protecţiei datelor cu caracter personal are încă multiple neajunsuri, care ţin în special de noile 
tehnologii şi de problemele create de acestea în imposibilitatea asigurării unei protecţii eficace 
şi eficiente a datelor personale. 

De asemenea, întrucât gradul de protecţie a datelor personale şi a vieţii private, în afara 
cadrului legislativ, este dependent de modul de acţiune a instituţiilor şi autorităţilor publice cu 
competenţe în domeniu, considerăm că un rol hotărâtor îl au acestea. 
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Rezumat: 
Din punct de vedere al tendinţelor multianuale, studiile şi cercetările criminologice pun în 

evidenţă faptul că, în aproape toate statele lumii, infracţiunile cu violenţă se află într-o continuă 
creştere. Ca urmare, prin frecvenţa mare cu care sunt întâlnite în câmpul infracţional, prin 
posibilităţile de identificare certă pe care le oferă, precum şi prin furnizarea de indicii necesare 
clarificării împrejurărilor privind locul, timpul, mijloacele şi modul de săvârşire a faptei infracţionale, 
urmele de sânge deţin o pondere particulară importantă în cadrul investigaţiilor criminalistice. În 
România, are loc o analiză şi interpretare clasică a urmelor de sânge, cu ocazia cercetării locului 
faptei. La nivel european şi internaţional, una dintre metodele importante care au luat amploare pentru 
analiza şi interpretarea urmelor de sânge de la locul faptei o reprezintă „analiza tiparelor de pete de 
sânge”. Acest tip de analiză reprezintă o adevărată ştiinţă, sens în care sunt dezvoltate şi standarde ale 
cercetării cu privire la tiparele petelor/urmelor de sânge. Prin acest studiu, dorim să scoatem în 
evidenţă modul ştiinţific de analiză şi interpretare a principalelor tipare de pete de sânge şi a 
mecanismelor lor de formare, ceea ce poate fi de un real ajutor organelor de urmărire penală, în 
activitatea de cercetare a complexelor infracţiuni comise prin violenţă. 

 
Cuvinte-cheie: urme de sânge; pete de sânge; tipar pată de sânge; mecanism de formare. 
 
 
Introducere 
Urmele de sânge pot fi întâlnite în câmpul infracţional sub formă de picături, stropi, 

împroşcări, dâre, prelingeri, bălţi de sânge, mânjituri etc., în funcţie de mecanismul care a dus 
la formarea lor1. În general, formarea urmelor de sânge se datorează unor acţiuni violente, dar 
care nu întotdeauna sunt şi sinonime cu violenţa exercitată de o persoană asupra altei 
persoane2. 

Din practica judiciară, precum şi din studiile de specialitate3 rezultă că suporturile pe care 
pot fi descoperite urme de sânge la locul faptei pot fi suporturi neabsorbante, precum: sticla, 
ceramica, metalul, plasticul, lemnul lăcuit sau lustruit, palul etc., şi suporturi absorbante, cum 
ar fi: pământul, nisipul, tencuiala, textilele, produsele alimentare, hârtia şi cartonul, zăpada etc. 
Ca urmare, în funcţie de natura suportului pe care se formează, urmele de sânge pot fi 
absorbite de acesta şi apar sub forma unor pete, sau pot rămâne la suprafaţa acestuia, formând 
o baltă, un strat sau o crustă distinctă, după caz. 

                                                 
1 Sângele deţine aproximativ a 13-a parte din greutatea unei persoane şi se compune din globule roşii (hematii 

sau eritrocite), globule albe (leucocite) şi trombocite, fiecare dintre acestea distingându-se printr-o serie de 
caracteristici proprii, care fac posibilă identificarea certă a persoanei. 

2 În acest sens, menţionăm că simpla spargere a unui geam, aşa cum este întâlnită în cazul unor furturi prin 
spargere, poate să provoace leziuni ale vaselor sangvine, fiind o acţiune violentă, dar de natură mecanică. E. Stancu, 
Tratat de criminalistică, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 146. 

3 N. Niţă, E. Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 196. 



Nelu Niţă 335 

În orice situaţie, cercetarea criminalistică a urmelor de sânge începe, concomitent cu 
cercetarea altor categorii de urme, cu ocazia cercetării locului faptei. Urmele vizibile şi 
evidente de sânge nu prezintă nicio dificultate în a fi căutate şi descoperite. Mai dificil de 
căutat şi descoperit sunt urmele de sânge aflate în cantitate mică, pe suporturi de nebănuit ori 
la aceeaşi culoare cu urmele şi care nu atrag atenţia, urmele de sânge care au suferit modificări 
prin trecerea timpului, precum şi urmele de sânge care au fost înlăturate, în parte, de către 
autor sau complici ai acestuia. 

Având în vedere importanţa urmelor şi microurmelor de sânge în identificarea autorului 
faptei infracţionale, şi cu luarea în considerare a tuturor dificultăţilor ce se pot manifesta în 
descoperirea lor4, căutarea urmelor de sânge trebuie să se facă cu mijloace adecvate, în mod 
sistematic, în funcţie infracţiunea cercetată şi de specificul fiecărui caz în parte, pe următoarele 
tipuri de suporturi. 

Înainte de intrarea în câmpul infracţional, specialistul criminalist trebuie să obţină deja cât 
mai multe informaţii despre infracţiunea săvârşită, despre scopul cercetării şi valoarea tipului 
de urme care pot fi prezente. Asemenea informaţii sunt bazate pe starea împrejurărilor de fapt 
în care se efectuează cercetarea la faţa locului, pe datele obţinute despre victimă şi autor, 
precum şi pe alte informaţii de la persoane care au intrat deja în contact cu locul faptei, şi au 
ca scop prevenirea distrugerii sau compromiterii oricăror urme, în special a celor de natură 
biologică. Specialistul criminalist este cel care trebuie să dea un sens logic cercetării locului 
faptei, pentru descoperirea urmelor. În acest scop, el trebuie să utilizeze toate resursele sale 
cognitive, generale şi profesionale, pentru a face toate corelaţiile logice dintre necesitatea 
existenţei urmelor care pot demonstra comiterea faptei infracţionale, a tipului de urme şi 
zonele ţintă unde acestea pot exista. Pe parcursul procesului de cercetare a locului faptei, 
criminalistul trebuie să documenteze şi să înregistreze în agenda sa orice aspect sesizat, 
începând cu observarea şi finalizând cu ridicarea, ambalarea şi etichetarea urmelor. Aceasta 
este necesar pentru a reobserva locul faptei ori de câte ori este necesar, în condiţiile de 
dinaintea intrării, ridicării sau modificării acestuia.  

 
1. Analiza şi interpretarea clasică a urmelor de sânge la locul faptei  
După efectuarea examinărilor şi măsurătorilor la locul faptei, analiza şi interpretarea 

clasică a urmelor de sânge este o activitate extrem de complexă şi are o importanţă deosebită 
în clarificarea împrejurărilor şi mecanismelor în care a fost săvârşită fapta infracţională. 
Astfel, prin interpretarea urmelor de sânge se poate deduce:  

- înălţimea de la care a căzut picătura de sânge, având în vedere că forma şi marginile 
urmei sunt cu atât mai zimţate, cu cât înălţimea de la care a căzut este mai mare,  

- poziţia în care se afla persoana de la care provine sângele, cum ar fi: poziţia în 
picioare, în cazul stropilor sau mânjiturilor de sânge aflaţi pe perete la o înălţime mai mare de 
1,5 m, sau poziţia culcat, dacă aceştia sunt pe podea,  

- direcţia de deplasare a persoanei căreia i-a curs sângele, ţinând cont de faptul că la o 
urmă de sânge de formă alungită, asemănătoare unui semn de exclamare, partea ascuţită indică 
direcţia deplasării acelei persoane,  

- organele din care provine sângele, cunoscând faptul că după culoarea, forma, 
dispunerea şi cantitatea de sânge, acesta poate proveni din vene sau din artere, ceea ce poate 
indica şi - gravitatea leziunilor produse acelei persoane,  

                                                 
4 În acest sens facem precizarea că poziţia şi forma urmelor de sânge sunt utile şi la stabilirea modului de 

săvârşire a faptei infracţionale, iar cantitatea urmelor de sânge ajută la determinarea vasului sangvin lezat şi a 
gradului în care a fost vătămat. 
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- contactul şi lupta dintre victimă şi agresor, atunci când un număr mare de urme şi 
mânjituri de sânge sunt împrăştiate pe o suprafaţă mare în locul unde au fost descoperite, ceea 
ce poate indica şi  

- faptul că agresorul este purtător indubitabil de urme de sânge de-al său şi de-al 
victimei, după caz,  

- locul unde a fost agresată victima şi  
- direcţia de deplasare a cadavrului, după cantitatea mai mare de sânge şi dârele continue 

de sânge aflate în câmpul infracţional etc.  
 
2. Noile tendinţe în analiza şi interpretarea petelor de sânge la locul faptei  
Datorită dinamicii şi complexităţii cercetărilor la faţa locului, determinate din ce în ce mai 

mult de omucideri, accidente rutiere, 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).  

Acest tip de analiză reprezintă o adevărată ştiinţă, sens în care sunt dezvoltate şi standarde 
ale cercetării cu privire la tiparele petelor/urmelor de sânge5. Prin identificarea, analiza şi 
interpretarea complexă şi în profunzime a tiparelor de pete de sânge se poate realiza într-un 
mod cât mai fidel reconstruirea scenei 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 de sânge 
şi a tiparelor acestora, pe baza unei metodologii ştiinţifice aplicabile în ceea ce priveşte 
cercetarea dispunerii şi direcţionalităţii acestora6. 

În opinia unor importanţi specialişti americani, promotori în domeniu, precum: Tom 
Bevel, Ross M. Gardner, Stuart H. James, Paul E. Kish, T. Paulette Sutton, analiza tiparelor de 
urme sânge (BPA) constituie o adevărată 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, alături 
de toate rezultatele cercetării locului faptei, informaţii foarte importante care trebuie luate în 
considerare pentru stabilirea evenimentelor petrecute la locul infracţiunii sunt oferite şi de 
constatarea medico-legală a victimei sau de examinarea cadavrului, cu ocazia necropsiei.  

                                                 
5 Analiza tiparelor de pete de sânge (Bloodstain Pattern Analysis), deşi este foarte puţin cunoscută teoriei şi 

practicii criminalistice din ţara noastră, nu este o ştiinţă tocmai nouă. În cel mai vechi studiu important asupra 
analizei petelor de sânge, al dr. Eduard Piotrowski, asistent la Institutul de Medicină Criminalistică din Cracovia, 
Polonia, în lucrarea sa „Uber Entstehung. Form, Richtung und Ausbreitung der Blutspuren nach Hiebwunden des 
Kopfes”, publicată la Viena în 1895, 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. A se 
vedea, în acest sens, şi S.H. James, Scientific and Legal Applications of Bloodstain Pattern Interpretation, CRC 
Press, 1998. 

6 A se vedea, în acest sens, şi T. Bevel, R.M. Gardner, Bloodstain Pattern Analysis with an Introduction to 
Crime Scene Reconstruction, Third Edition, CRC Press, 2008. 
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Ca urmare, din punct de vedere ştiinţific, atunci când la locul faptei este identificat un 
tipar de împroşcare sau ejectare (adică o pată de sânge ce 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 severă7.  

După această succintă prezentare, în acest moment trebuie să ne punem şi întrebarea, 
firească de altfel, ce este un tipar de urmă de sânge? Pentru aceasta trebuie să menţionăm însă, 
mai întâi, faptul că orice sângerare, creată prin orice tip de mecanism, nu produce o singură 
pată sau strop de sânge, ci o multitudine de pete şi stropi de sânge, iar atunci când în baza 
examinării vizuale a acestora se constată similarităţi, stropii de sânge pot fi grupaţi într-un 
singur tipar. Astfel, un tipar de urmă de sânge este reprezentat de un grup de pete şi stropi de 
sânge, între care există similarităţi, în sensul că dimensiunile acestora sunt aproximativ 
apropiate şi zona pe care aceştia sunt dispuşi este compactă, astfel încât mecanismul de 
creare a lor, datorat forţelor fizice implicate, este acelaşi (acelaşi impact sau aceeaşi forţă ori 
lovitură aplicată). Foarte important, în acest context, este faptul că, în tiparul stabilit, stropilor 
de sânge le poate fi stabilită direcţionalitatea unică din care provin, prin calculul matematic al 
zonei de convergenţă - 2D8 şi al zonei de origine - 3D9.  

Stabilirea tiparului urmei de sânge, însă, nu este o simplă activitate de analiză şi 
interpretare a petelor şi stropilor de sânge din câmpul infracţional. Aceasta deoarece, în funcţie 
de acţiunile ce au avut loc în câmpul infracţional între victimă şi autor (mai multe lovituri 
aplicate de către fiecare dintre aceştia, în diferite locuri şi poziţii etc.), pot exista unul sau, de 
regulă, mai multe tipare de pete de sânge, specifice mecanismelor de producere a lor. În acest 
condiţii, de la început trebuie să se ia în calcul posibilitatea că diferite tipare de pete de sânge 
se pot suprapune sau chiar se pot acoperi reciproc10. Asemenea situaţii determină ca activitatea 
de analiză a specialiştilor implicaţi să fie extrem de dificilă şi uneori chiar imposibilă. Cu toate 
acestea, în condiţiile stabilirii certe a faptului că un anumit grup de stropi/pete de sânge 
constituie un anumit tipar, analiza celorlalte grupuri, situate în vecinătate, devine mai simplă 
prin eliminarea stropilor de sânge identificaţi deja ca făcând parte dintr-un tipar.  

                                                 
7 A se vedea şi S.H. James, P.E. Kish, T.P. Sutton, Principles of Bloodstain Pattern Analysis, CRC Press, 

2005, p. 15. 
8 Odată ce a fost identificat un tipar, stabilirea punctului de convergenţă este un proces relativ simplu. Astfel, 

mai multe pete individuale, bine definite, sunt selectate din zone diferite ale respectivului tipar. După aceasta, este 
trasată o linie de-a lungul fiecărui strop, astfel încât fiecare dintre aceste linii va indica aproximativ traseul urmat de 
picătura respectivă, din momentul impactului şi până la „aterizarea” pe supafaţa ţintă, ignorând, în mod normal, axa 
perpendiculară pe planul respectiv. În final, locul unde se intersectează liniile trasate va indica, în plan bidimen-
sional (2D), zona de convergenţă a tiparului analizat, acesta fiind locul unde se afla victima în momentul agresiunii. 

9 Determinarea zonei de origine combină punctul bidimensional de convergenţă cu determinarea unghiului de 
impact pentru fiecare dintre petele selectate. Unghiul de impact este cel care adaugă o a treia dimensiune zonei de 
convergenţă, respectiv axa perpendiculară pe planul în care a fost calculat acesta, creând o reprezentare în spaţiu 
asupra poziţionării sursei de sânge. În aceste condiţii, dacă punctul de convergenţă reprezintă locul unde se afla 
victima în momentul agresiunii, zona de origine oferă informaţii cu privire la postura victimei, respectiv: în picioare, 
în genunchi, şezând sau culcat etc. 

10 Pentru identificarea şi recunoaşterea unui anumit tipar de pete de sânge, trebuie avut în vedere că majo-
ritatea stropilor dintr-un tipar au o dimensiune apropiată de cea standard pentru respectiva situaţie. În cazul unui 
tipar de impact, stropii individuali radiază departe de locul de impact, într-o distribuire în formă de evantai sau 
radial. Un tipar de pete de sânge, în general, este influenţat de un număr de factori, printre care: - viteza forţei de 
impact; - direcţionalitatea forţei aplicate; - caracteristicile fizice ale rănii; - textura suprafeţei ţintă; - obstacolele 
prezente etc. 
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3. Principalele tipare de pete de sânge şi mecanismele de formare a lor 
Pe baza caracteristicilor lor fizice, tiparele de pete de sânge sunt clasificate de către 

specialişti, în una din următoarele trei categorii primare11: - tipare de pete de sânge pasive; - 
tipare de pete de sânge create prin împroşcare; - tipare de pete de sânge modificate. 

 
3.1. Tiparele de pete de sânge pasive12 sunt tipare ale căror caracteristici fizice indică 

crearea urmelor de sânge în absenţa oricărei forţe exterioare semnificative, cu excepţia 
gravitaţiei şi a frecării. Asemenea tipare pot fi:  

a. tipar picături singulare la impactul cu suprafeţe orizontale; este o pată de sânge de 
formă circulară, formată de o picătură de sânge care cade prin aer pe o suprafaţă orizontală. 
Aceasta îşi păstrează formă sferică şi nu se dispersează în mai multe picături de mărimi 
reduse, decât dacă tensiunea superficială îi este înfrântă de o forţă externă, cum ar fi un impact 
cu o suprafaţă. În acest caz, sângele poate proveni de la o rană deschisă sau de la haine 
îmbibate, păr, arme, sau orice alt obiect care conţine un volum suficient de sânge pentru a 
permite formarea şi căderea unei picături; 

b. tipar picături singulare la impactul cu suprafeţe înclinate; când picăturile de sânge, în 
cădere liberă, întâlnesc un plan înclinat, petele de sânge rezultate sunt mai mult ovale sau 
eliptice şi de formă alungită. Alungirea este produsă de ştergerea sau derapajul pe suprafaţa de 
contact. Cu cât este mai ascuţit unghiul de impact, cu atât pata de sânge rezultată este mai 
alungită, lăţimea acesteia scăzând pe măsură ce lungimea creşte; 

c. tipar de picurare; tiparul de picurare este format din picături în cădere liberă, produse 
de o sursă fixă, pe o suprafaţă orizontală. Aceste modele de scurgere sunt mari şi neregulate ca 
formă, cu stropi satelit de împroşcare, dispuşi la periferia petei centrale, pe orizontală, precum 
şi pe suprafeţele verticale din vecinătate. Stropii satelit de împroşcare sunt rezultatul 
picăturilor de sânge mai mici care s-au desprins din volumul sangvin principal în momentul 
impactului13; 

d. tipar cărare de picături; când picăturile de sânge aflate în cădere liberă sunt supuse, pe 
lângă forţa descendentă a gravitaţiei, şi unei forţe orizontale, datorate mişcării corpului sau 
obiectului, acestea pot avea un impact unghiular pe suprafeţe verticale sau orizontale. 
Direcţionalitatea poate fi stabilită prin caracteristicile petei, legate de formă şi de margini. 
Astfel, dacă o persoană sângerează în timp ce aleargă, picăturile desprinse şi aflate în cădere 
liberă vor descrie, la impact, un unghi ascuţit mai mic de 90°. Picăturile astfel formate vor 
avea o formă uşor neregulată, iar partea mai ascuţită (sau petele satelit rezultate din 
pata-mamă) indică direcţia de deplasare14; 

e. tipar de vărsare; tiparul de vărsare rezultă atunci când o cantitate de sânge, mai mare 
de un litru, este supusă unei forţe relativ reduse sau se află în cădere liberă, de la o înălţime de 
cel putin 1 m (afectată doar de forţa de gravitaţie). Acest tipar se caracterizează, de obicei, 

                                                 
11 A se vedea, în acest sens, S.H. James, P.E. Kish, T.P. Sutton, Principles of Bloodstain Pattern Analysis, 

CRC Press, 2005, p. 86 şi urm. 
12 Termenul de pasiv se referă la urme de sânge şi tipare care au fost produse de picături de sânge sau un 

volum de sânge, aflate în cădere liberă, care au fost supuse doar forţelor exterioare ale greutăţii, frecării cu aerul, şi 
de natura suprafeţei pe care s-au format petele.  

13 A se vedea şi SWGSTAIN, Scientific Working Group on Bloodstain Pattern Analysis. 
http://www.swgstain.org/. 

14 A se vedea şi S.H. James, Scientific and Legal Applications of Bloodstain Pattern Interpretation, CRC 
Press, 1998, p. 4. 



Nelu Niţă 339 

printr-o pată mare, situată central, ce prezintă distorsiuni minime, cu împroşcări de jur-îm-
prejur, lungi şi înguste. Vor exista, de asemenea, şi foarte puţini stropi satelit; 

f. tipar baltă de sânge; un tipar baltă de sânge este o acumulare a unui volum mare de 
sânge, pe o suprafaţă neabsorbantă (gresie, parchet etc.), a cărei formă este neregulată. O baltă 
de sânge este, de cele mai multe ori, asociată cu hemoragia masivă a unei victime aflate într-o 
poziţie care permite acumularea în acelaşi plan15; 

g. tipar de saturaţie; un tipar de saturaţie este o acumulare a unui volum de sânge fără 
formă specifică, care este absorbit în suprafaţa pe care se acumulează, în proporţie mai mare 
decât se acumulează într-o baltă de sânge. Acesta apare în cazul unei sângerări masive a unei 
victime, iar suprafeţele cel mai des întâlnite în astfel de tipare sunt covoare, lenjeria unui pat, 
precum şi pe articolele de îmbrăcăminte ale victimei, astfel că poate distruge alte pete ce ar 
prezenta interes în analiza locului faptei, pete ce au fost create înainte de saturaţie16; 

h. tipar de scurgere; un tipar de scurgere este o acumulare a unui volum de sânge, cu 
margini în general regulate, care a circulat pe o suprafaţă de la un punct la altul, ca urmare a 
influenţei forţei gravitaţionale şi, ocazional, ca urmare a conturului şi texturii suprafeţei ţintă17; 

i. tipar de pete de transfer; un tipar de pete de transfer se referă la tipare de pete de sânge 
produse ca urmare a contactului dintre un obiect sau corp umectat cu sânge şi o suprafaţă 
iniţial curată, din care rezultă transferul unei cantităţi de sânge pe această suprafaţă. Termenul 
de transfer se aplică şi la alterarea fizică a unei pete de sânge umede, cauzate de contactul cu 
un obiect sau corp curat, aceasta reprezentând însă o subcategorie a tiparelor de pete de sânge 
modificate, de tipul tipar de ştergere prin depunere. Acest tip de tipar prezintă o mare impor-
tanţă pentru specialiştii care interpretează evenimentele petrecute la locul faptei, deoarece 
surprinde, în cele mai multe cazuri, o imagine în oglindă, uşor de recunoscut, a unor obiecte 
bine individualizate prin elemente specifice şi caracteristice, cum ar fi: arme, încălţăminte, 
urme digitale, palmare sau plantare etc. 

 
3.2. Tiparele de pete de sânge create prin împroşcare sunt asociate cu o sursă de sânge 

ce a fost supusă la o forţă exterioară, în plus faţă de gravitaţie şi frecare, pete de sânge care au 
dimensiuni variabile şi presupun direcţionalitate. Aceste tipare sunt create de o mare varietate 
de mecanisme, ele fiind observate frecvent sub formă de stropi, la locul infracţiunilor în care 
s-a produs vărsare de sânge.  

Principalele mecanisme prin care sunt creaţi stropii în cadrul tiparelor de împroşcare sunt: 
mecanismele secundare, mecanismele de impact şi mecanismele de proiectare. 

- mecanismele secundare, la care stropii de sânge din tipar sunt stropi sateliţi18, produşi 
de alte forţe decât cele care au cauzat sângerarea;  

- mecanismele de impact, la care stropii de sânge din tipar apar atunci când un obiect 
loveşte o sursă de sânge19, în acest caz tiparele de pete de sânge putând fi:  

                                                 
15 A se vedea şi S.H. James, Scientific and Legal Applications of Bloodstain Pattern Interpretation, CRC 

Press, 1998, p. 117. 
16 A se vedea şi C.D. Adam, Fundamental studies of bloodstain formation and characteristics, în Forensic Sci 

Int, Jan 5, 2012, p. 112. 
17 A se vedea şi S.H. James, P.E. Kish, T.P. Sutton, Principles of Bloodstain Pattern Analysis, CRC Press, 

2005, p. 125. 
18 Stropii satelit sunt stropi de mici dimensiuni, desprinşi din stropul-mamă, datorită unghiului ascuţit sub care 

este lovită suprafaţa ţintă, a vitezei stropului iniţial şi a durităţii suprafeţei. 
19 În cazul mecanismelor de impact, stropii rezultaţi pot avea diametre de dimensiuni variabile, de la 0,01 mm 

până la 3-4 mm sau chiar mai mare. Analiza şi interpretarea suplimentară a acestor tipare implică necesitatea 
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a. tipar de împroşcare creată prin lovire/înjunghiere, situaţie în care stropii de sânge de 
dimensiuni diferite circulă în direcţia forţei aplicate, creând astfel tipare de împroşcare pe 
obiectele din imediata apropiere;  

b. tipar de împroşcare creată prin împuşcare, în care stropii creaţi de împroşcarea 
produsă ca rezultat al împuşcării sunt asociaţi în principal cu plaga de intrare şi/sau ieşire, 
produse de un proiectil tras de o armă de foc20;  

c. tipar de împroşcare creată de scule electrice, în care stropii de sânge sunt cauzaţi de 
diferite scule electrice care sunt folosite pe post de arme; 

- mecanismele de proiectare, la care stropii de sânge din tipar apar ca urmare a proiectării 
sângelui, în acest caz tiparele fiind:  

a. tiparul de împroşcare arterială, datorită unei plăgi sau răni la nivelul unei artere;  
b. tiparul de împroşcare asociată expirării, datorită expirării şi propulsării unui volum de 

sânge şi aer, pe nas, pe gură şi/sau datorită unei răni deschise a căilor respiratorii; 
c. tiparul de împroşcare centrifugă de sânge, datorită proiectării sau aruncării sângelui de 

pe o sursă de sânge sau de pe un obiect în mişcare, cum ar fi: de pe mână, de pe degete sau de 
pe instrumente folosite în cazurile cu violenţă (bâtă, rangă, ciocan, cuţit etc.), ca urmare a 
forţei centrifuge care depăşeşte ca intensitate forţa de aderenţă care ţine sângele lipit de 
obiect21.  

Cerinţele minime pentru producerea tiparelor de pete de sânge prin împroşcare sunt:  
- o sursă de sânge aflat în stare fluidă (în, şi/sau pe corp, pe obiecte etc.) şi  
- o forţă externă (alta decât gravitaţia şi forţa de frecare), destul de mare pentru a învinge 

tensiunea superficială a sângelui. În cazul acestor tipare, forma şi distribuţia stropilor de sânge, 
priviţi în mod individual, permite determinarea punctului de origine a stropilor, atât în plan 
bidimensional (2D), cât şi în plan tridimensional sau în spaţiu (3D);  

 
3.3. Tiparele de pete de sânge modificate22 sunt tipare ce indică modificări fizice şi/sau 

fiziologice, survenite asupra unor pete sau tipare de pete de sânge. Asemenea tipare pot fi:  

                                                                                                                                          
asocierii lor, după caz, cu bătaia, cu înjunghierea, cu împuşcarea sau cu diferite scule electrice folosite pe post de 
arme, atât în cazurile cu violenţă, precum şi în cele de suicid, cum ar fi: bormaşini electrice de găurit, drujbe, 
polizoare, gatere, flexuri, freze, fierăstrae electrice etc., pentru stabilirea obiectului care a cauzat impactul. A se 
vedea şi H.L. MacDonell, L.F. Bailousz, Flight Characteristics and Stain Patterns of Human Blood, National 
Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, United States of America, 1971, p. 193. 

20 Principala caracteristică a acestor stropi de sânge este aceea că pot fi identificaţi ca fiind complementari 
plăgii de ieşire a proiectilului, în cazul în care aceasta există, acesta fiind tiparul de împroşcare anterioară. În 
anumite situaţii, se întâlnesc şi împroşcări în sensul invers sensului de acţiune al proiectilului, care poartă denumirea 
de tipar de împroşcare posterioară. Astfel, datorită vitezei extrem de ridicate imprimate proiectilului de către arma 
de foc, acesta loveşte corpul purtător de sânge extrem de puternic, iar reacţiunea acestei forţe, precum şi vidul creat 
în spatele proiectilului, creează un efect de aspirare, ce trimite stropi de dimensiuni mici în partea opusă intrării 
proiectilului, adică către armă. Acesta este motivul pentru care, uneori, la împuşcăturile efectuate de la o distanţă 
redusă de corpul victimei se pot găsi stropi de sânge pe hainele şi pe corpul autorului tragerii, pe armă şi chiar pe 
interiorul ţevii. A se vedea, în acest sens, şi: S.H. James, P.E. Kish, T.P. Sutton, Principles of Bloodstain Pattern 
Analysis, CRC Press, 2005, p. 156; Wonder, A.Y., Blood Dynamics, San Diego, Academic, 2001, p. 157. 

21 Aceste tipare sunt frecvent asociate cu evenimente ce presupun multiple lovituri, de aceea ele se pot 
suprapune cu tiparele de impact prezentate anterior. A se vedea şi MacDonell, H.L., Bloodstain Pattern 
Interpretation, Corning, New York, Laboratory of Forensic Science, 1982, p. 211. 

22 Aşa cum am menţionat şi mai sus, orice pată sau tipar de pete de sânge poate fi supusă unei modificări, în 
sensul alterării aspectului iniţial ca rezultat al schimbărilor fizice sau fiziologice care au loc. Astfel, condiţiile de 
mediu pot supune sângele şi tiparele de pete de sânge la o varietate de schimbări. Acestea pot include procese 
referitoare la: - difuzia petelor de sânge; - uscarea şi exfolierea urmelor de sânge; - diluţia petelor de sânge datorită 
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a. tipar de pată difuzată, constând în absorbţia petei de sânge într-o ţesătură sau într-un 
obiect solid poros (efect de sugativă), datorită capilarităţii sângelui;  

b. tipar pată cheag de sânge, datorită proprietăţilor fiziologice ale sângelui şi factorilor de 
coagulare din componenţa acestuia;  

c. tipar pată de sânge uscat, datorită trecerii timpului şi expunerii sângelui la aer, lumină 
şi căldură, astfel încât sunt produse modificări de culoare ale sângelui, de la roşu, la 
roşu-verzui, maro şi, în cele din urmă, la maro închis şi în final negru;  

d. tipar pată de sânge diluat, în care petele de sânge prezintă de cele mai multe ori o 
culoare mai deschisă, cu un aspect spălăcit, datorită condiţiilor de umiditate sporită (ploaie, 
zăpadă etc.), în care caracteristicile originale ale petelor pot fi modificate până la punctul în 
care analiza sângelui este dificilă sau chiar imposibilă. În acest tipar se încadrează şi 
încercările deliberate ale autorilor violenţelor de curăţare ale locului faptei;  

e. tipar pată de sânge creată de insecte, ca urmare a activităţii insectelor (în special 
muşte), la locul săvârşirii infracţiunii23;  

f. tipar pată de sânge cu zone de absenţă, constând în modificarea formei petei de sânge, 
caracterizată prin lipsa unei părţi a petei de sânge într-o zonă continuă, ca rezultat al prezenţei 
unor obiecte sau oameni în acel loc, în momentul vărsării de sânge. Ca urmare, în cazul în care 
obiectul sau persoana este mutată din poziţia respectivă sau complet eliminată, rămâne o zonă 
complet nepătată, denumită şi zona de absenţă, care poate fi uşor de recunoscut deoarece de 
multe ori descrie însăşi forma obiectului lipsă;  

g. tipar pată de ştergere prin îndepărtare (secvenţierea de pete de sânge24), care este creat 
atunci când un obiect curat, în mişcare, se deplaseză peste o suprafaţă purtătoare de sânge 
preexistent (static), eliminând prin această acţiune sânge din pata originală şi conducând astfel 
la alterarea aspectului său. Acest tipar conduce la apariţia tiparului de ştergere prin depunere, 
subtipar al tiparului de pete de transfer (tipar din categoria celor pasive), care se referă la tipare 
de pete de sânge produse ca urmare a contactului dintre un obiect sau corp umectat cu sânge şi 
o suprafaţă iniţial curată, din care rezultă şi transferul unei cantităţi de sânge pe acea suprafaţă. 

 
Pentru o analiză şi o interpretare corectă a urmelor de sânge şi a tiparelor acestora aflate 

în câmpul infracţional, apreciem că este necesar să fie identificate şi luate în considerare toate 

                                                                                                                                          
umidităţii; - descompunere sângelui; - diverse tipuri de insecte, animale, bacterii, fungi şi alte activităţi, care 
afectează şi alterează aspectul petelor şi urmelor de sânge. De asemenea, de multe ori există şi încercări ale 
agresorului sau ale altor persoane de a curăţa sângele de la locul faptei, ceea ce duce la deteriorarea şi modificarea 
aspectului lor iniţial. A se vedea în acest sens şi: S.H. James, P.E. Kish, T.P. Sutton, Principles of Bloodstain 
Pattern Analysis, CRC Press, 2005, p. 156; Wonder, A.Y., Blood Dynamics, San Diego, Academic, 2001, p. 197. 

23 Activitatea insectelor la locul săvârşirii faptei reprezintă o posibilă sursă de pete de dimensiuni mici de 
sânge, care, în urma unei examinări superficiale, pot fi clasificate ca stropi împroşcaţi de impact. Astfel, de cele mai 
multe ori, insectele sunt prezente la locul unui eveniment soldat cu vărsare de sânge, atât timp cât au acces în 
respectivul câmp, şi cât există surse de hrană. Muştele (cele mai întâlnite insecte la locul faptei) ingerează sânge pe 
care apoi îl regurgitează pe o suprafaţă, situaţie care permite enzimelor să se despartă de celulele roşii ale sângelui. 
Ulterior acestea revin la zonele de sânge regurgitat pentru a se hrăni. A se vedea şi: H.L. MacDonell, L.F. Bailousz, 
Flight Characteristics and Stain Patterns of Human Blood, National Institute of Law Enforcement and Criminal 
Justice, United States of America, 1971, p. 223. 

24 Secvenţierea reprezintă stabilirea ordinii cronologice în desfăşurarea în timp a unor evenimente, care aduc 
modificări unor pete sau tipare de pete de sânge. Stabilirea cronologiei evenimentelor este posibilă, în unele cazuri, 
însă necesită precauţie, pentru a nu oferi informaţii eronate anchetei. 
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modificările survenite asupra petelor şi tiparelor de pete de sânge, prin efecte fizice şi de 
mediu, ori datorate proprietăţilor fiziologice ale sângelui, deoarece acestea sunt de natură a 
afecta şi influenţa reconstrucţia generală a evenimentelor care au avut loc în câmpul infrac-
ţiunii, la momentul săvârşirii faptei infracţionale. De asemenea, este important de reţinut 
faptul că, pentru a nu conduce ancheta pe căi eronate, datorită încercării de a supraevalua 
petele de sânge şi tiparele identificate la cercetarea locului faptei, este întotdeauna de preferat 
ca specialistul criminalist să indice, la început, doar categoria generală de tipar pe care o poate 
identifica, din suma informaţiilor dobândite până la momentul respectiv, ulterior, pe baza 
noilor informaţii obţinute, acestea putând fi reevaluate ori de câte ori este nevoie şi când 
situaţia o impune, pe parcursul urmăririi penale. 

 
Concluzii 
Aşa cum am menţionat, recunoaşterea, analiza şi interpretarea tiparelor de pete de sânge 

reprezintă o adevărată ştiinţă, sens în care în prezent sunt dezvoltate standarde ale cercetării cu 
privire la tiparele petelor/urmelor de sânge. Prin acest studiu, am pus în evidenţă modul 
ştiinţific de analiză şi interpretare a principalelor tipare de pete de sânge şi a mecanismelor lor 
de formare, ceea ce considerăm că este de un real ajutor organelor de urmărire penală, în 
activitatea de cercetare a complexelor infracţiuni comise prin violenţă. 

Avem în vedere în acest sens faptul că, pentru ridicarea nivelului poliţiei ştiinţifice din 
România, ţinând cont de complexitatea activităţii de analiză şi interpretare a urmelor de sânge 
descoperite la locul infracţiunii, în vederea eliminării potenţialelor erori judiciare, este 
deosebit de importantă implementarea la nivel naţional a metodelor de analiză ştiinţifică a 
tiparelor petelor de sânge, în activitatea criminalistică românească.  

În acelaşi scop, apreciem că se impune şi necesitatea instruirii juriştilor, specialiştilor şi 
experţilor criminalişti, încă de la nivel universitar şi apoi prin cursuri de masterat şi de 
pregătire continuă, pentru a asigura perfecţionarea acestora în vederea identificării şi descrierii 
unitare a urmelor de sânge sub forma tiparelor de pete de sânge, pe baza unui limbaj stan-
dardizat la nivel internaţional, a redactării unitare a rapoartelor de constatare şi expertiză, 
precum şi pentru susţinerea acestora în faţa instanţelor de judecată române, inclusiv în 
eventualitatea utilizării lor în faţa altor instanţe europene şi mondiale. 
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„Le datorăm copiilor noştri,  
cei mai vulnerabili cetăţeni ai societăţii, 

 o viaţă liberă de violenţă şi teamă.” 
Nelson Mandela 

 
 
Rezumat:  
Minorii şi tinerii reprezintă una dintre categoriile de populaţie cele mai vulnerabile din societatea 

românească actuală. Principalele cauze, conform studiilor de specialitate, sunt gradul mare de sărăcie 
şi dezorganizarea familiei. Pe de altă parte, însă, se constată şi blocaje sistemice sau deficienţe ale 
modului de organizare a instituţiilor implicate în protecţia şi dezvoltarea minorilor, cum sunt cele care 
ţin de serviciile fundamentale, de sănătate şi de educaţie. În acest studiu ne propunem să realizăm o 
analiză privind implementarea politicilor, programelor şi intervenţiilor orientate către copiii şi tinerii 
vulnerabili şi către familiile acestora, în România comparativ cu unele ţări din Europa. 

 
Cuvinte-cheie: drepturile copilului; protecţia copilului; vulnerabilităţi; riscuri; familie; inter-

venţie multidisciplinară; colaborare interinstituţională. 
 
Introducere 
Una dintre categoriile de populaţie cele mai vulnerabile din societatea românească actuală 

sunt minorii şi tinerii. Această categorie de populaţie a acumulat, în special în ultimele trei 
decenii, atât probleme de natură psihosocială şi economică, derivate din procesul îndelungat 
de tranziţie de la comunism la democraţie, cât şi o mare varietate de riscuri, majoritatea fiind 
asociate impactului negativ al fenomenelor contemporane de europenizare şi globalizare [1]. 

Comparativ cu generaţia adultă, mai mulţi copii şi tineri din România trăiesc în condiţii 
precare din punct de vedere material şi social, principalele cauze fiind, conform studiilor de 
specialitate, gradul mare de sărăcie şi dezorganizarea familiei. În acelaşi timp, se constată mari 
blocaje sistemice sau deficienţe ale modului de organizare a instituţiilor implicate în dez-
voltarea minorilor, cum sunt cele care ţin de serviciile fundamentale, de sănătate şi de edu-
caţie. Astfel, multe dintre cazurile semnalate de mass-media ţin fie de pasivitatea statului şi a 
societăţii în faţa unor situaţii critice, fie de acumularea unui deficit de capacităţi în diferitele 
programe focalizate pe copilul sau tânărul aflat în situaţie de risc. Există, în aceeaşi măsură, o 
serie de fenomene de devianţă care îi conduc pe aceştia spre conjuncturi care le pot marca 
profund existenţa, excluzându-i, definitiv, de la un mod de viaţă normal, cum ar fi delincvenţa, 
consumul de droguri, traficul şi exploatarea de persoane [2]. 

Excluziunea copiilor şi a tinerilor poate fi privită, în fond, ca o încălcare a drepturilor lor 
fundamentale, şi trebuie analizată atât ca lipsă de acces la serviciile destinate cu precădere 
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acestora, cât şi ca diminuare a şanselor de integrare ulterioară, economică şi socială. Blocarea 
totală sau parţială a accesului la serviciile fundamentale de sănătate şi educaţie are consecinţe 
dezastruoase asupra minorilor şi tinerilor, determinând excluziunea pe termen lung (de 
exemplu, restrângerea oportunităţilor pe piaţa muncii). Dezavantajele suferite de copii şi tineri 
le ameninţă şansele de a-şi dezvolta capacităţile necesare pentru a reuşi în viaţă. De aceea, se 
poate spune că problemele cele mai importante ale lor sunt, implicit, şi forme de expunere a 
acestora la mecanisme de excluziune în viaţa lor de adulţi.  

Elaborarea şi implementarea politicilor, programelor şi intervenţiilor orientate către copiii 
şi tinerii vulnerabili şi către familiile acestora necesită o abordare comună, coordonată, a 
tuturor factorilor responsabili. În România există deja un spectru larg de politici, programe şi 
intervenţii sectoriale care vizează reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, iar instrumentele 
şi experienţa necesare identificării persoanelor şi zonelor sărace, marginalizate, au cunoscut 
îmbunătăţiri în ultimii ani. Elementul-cheie, care necesită o atenţie sporită, îl reprezintă 
coordonarea între aceste politici, programe şi intervenţii [3]. 

 
1. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi ale minorilor şi tinerilor din România  
„Risc”, „ameninţare” şi „vulnerabilitate” la adresa copiilor şi tinerilor sunt cuvinte care 

desemnează un grup eterogen de conduite adesea coexistente. Este vorba despre manifestări 
specifice atât mediului urban, cât şi celui rural, care au consecinţe grave, imediate şi/sau pe 
termen lung asupra sănătăţii, dezvoltării şi bunăstării copilului şi viitorului adult. Asemenea 
manifestări pot fi:  

- abuzul fizic, emoţional sau sexual;  
- abandonul total sau părăsirea temporară a copiilor de către părinţi;  
- neglijarea copiilor în familie, cu urmări dintre cele mai grave (decese, dispariţii şi/sau 

răpiri şi trafic de persoane etc.);  
- exploatarea prin muncă a copiilor în familie şi în afara acesteia, uneori chiar în şcoli;  
- delincvenţă juvenilă;  
- abandon şcolar şi condamnare la analfabetism;  
- consum şi trafic de substanţe etnobotanice (SNPP, NSP) şi droguri;  
- violenţe şi agresiuni de orice fel în afara familiei;  
- vagabondaj şi trai în stradă;  
- hărţuire şi abuz pe internet, pornografie infantilă, furt de date personale şi şantaj online 

etc.  
Numărul şi incidenţa riscurilor menţionate variază la nivel naţional, fiind corelate, în 

general, cu gradul înalt de sărăcie din anumite judeţe sau comunităţi locale, în care sunt mai 
des întâlnite procesele de dezorganizare familială şi numeroasele forme pe care le poate 
îmbrăca, de cele mai multe ori, abuzul asupra copiilor.  

Încă nu este conştientizat pe deplin că abuzul asupra minorului este un fenomen complex, 
care afectează durabil dezvoltarea individului. Pe termen lung, poate vulnerabiliza adoles-
centul şi apoi adultul, generând sentimente, conduite, moduri de gândire sau relaţionări inter-
umane disfuncţionale în viaţa de zi cu zi. Plasat în zona a ceea ce sociologul Anthony Giddens 
numea „faţa nevăzută a familiei”, abuzul asupra copilului antrenează modificări existenţiale 
cu atât mai severe cu cât acesta are loc la o vârstă mai fragedă şi se menţine o perioadă mai 
mare de timp [3]. 

Cea mai vizibilă şi mai des întâlnită formă de abuz asupra copiilor şi tinerilor este abuzul 
fizic. El apare în urma unei acţiuni deliberate a adultului şi este favorizat de inacţiunea (lipsa 
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de reacţie) din partea unui părinte sau a persoanei care îngrijeşte minorul sau tânărul (lipsa de 
interes şi supraveghere), consecinţa fiind vătămarea fizică. Relaţia abuzivă dintre părinte şi 
copil este particularizată de faptul că ea nu serveşte nevoilor normale de dezvoltare a copi-
lului, ci satisfacerii egoiste, instinctuale a trebuinţelor adultului [4]. Înfometarea, privarea de o 
igienă corespunzătoare, expunerea la condiţii de viaţă improprii (temperaturi scăzute, întu-
neric), legarea sau încarcerarea, privarea de somn – însoţite de ameninţări verbale sau, uneori, 
de lipsa dialogului – afectează în mod dramatic existenţa minorului, modul în care el percepe 
şi înţelege lumea în care trăieşte, aceasta fiind considerată, cel mai adesea, ostilă. Experienţa 
redusă de viaţă nu îi asigură capacitatea de a discerne ceea ce i se întâmplă şi, cu atât mai 
puţin, de a înţelege motivaţia părinţilor săi, deoarece nivelul său cognitiv este plasat, cu 
precădere, în concret. În aceste circumstanţe, tocmai figurile parentale, care trebuiau să îl ajute 
în descoperirea universului şi în construirea unei imagini adecvate a acestuia, îi refuză 
sprijinul, ba mai mult, ele sunt cele care îi zdruncină echilibrul atât de fragil.  

Potrivit cercetărilor în domeniu, adulţii care îşi abuzează fizic copiii provin, în majoritate, 
din familii cu un climat impregnat de violenţă: fie părinţii lor se agresau reciproc, fie lor le 
erau aplicate pedepse corporale aspre în copilărie. Aceşti adulţi sunt convinşi că educaţia cea 
mai bună se face numai prin autoimpunerea şi menţinerea unui comportament agresiv faţă de 
copii, asupra cărora au dreptul „natural” de a folosi orice mijloc pentru a-şi impune autoritatea. 
În raporturile cu minorii, ei adoptă un stil confuz, ambivalent, derutant şi au aşteptări 
nerealiste (de exemplu, copiii lor trebuie să fie primii la şcoală, să muncească în casă, să nu se 
joace, să fie constant ascultători, să nu creeze niciun fel de probleme în familie sau în afara ei). 
De asemenea, aceşti adulţi consideră copiii obiecte utilitare, menite să le satisfacă nevoile, 
proiecţiile şi aspiraţiile neîmplinite, şi în orice împrejurare se aşteaptă că minorii trebuie să fie 
supuşi, să îndeplinească întocmai tot ce li se cere. O altă caracteristică a celui care abuzează 
este lipsa de reacţie şi de îngrijorare în legătură cu rănile fizice şi sufleteşti pe care le pot 
provoca, fiind adepţi ai ideii că „educaţia se face prin bătaie” [5]. 

Dincolo de traumele fizice (vânătăi, fracturi, infecţii, anemie, rahitism) asociate abuzului, 
se deschide abisul traumelor emoţionale, din care derivă teama de părinte şi de oricare alt 
adult, supunerea excesivă, evitarea contactelor cu oamenii şi lumea exterioară, tăceri prelun-
gite, anxietate permanentă, fapte care anunţă deja un adolescent şi un adult vulnerabil în faţa 
exigenţelor obişnuite ale vieţii economice şi sociale. Mai mult, studii ale organizaţiilor negu-
vernamentale pun în evidenţă faptul că minorii abuzaţi fizic sunt mai frustraţi şi ajung să se 
izoleze complet de societate şi, în acelaşi timp, sunt mai predispuşi la violenţă şi infracţio-
nalitate. Ceea ce este şi mai grav, investigaţiile realizate în cazurile de abuz asupra copilului 
atrag atenţia asupra pericolului transmiterii transgeneraţionale a lipsei de interes pentru 
dezvoltarea copilului şi a distructivităţii fără sens în viaţa de familie. Cu cât aceşti factori 
acţionează la vârste mai fragede, cu atât interiorizarea lor va fi mai profundă, afectând pro-
cesul de cristalizare a personalităţii, iar peste ani adolescenţii vor deveni persoane dominate de 
insecuritate, închise în sine, dependente şi cu un eu fragil.  

 
2. Sisteme de protecţie a copilului şi diferenţele esenţiale dintre acestea 
De aproape trei decenii, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) la data de 20 noiembrie 1989, 
obligă statele membre şi profesioniştii în domeniul protecţiei copilului la adoptarea celor mai 
adecvate măsuri pentru promovarea interesului superior al copilului. Convenţia constă din 54 
de articole, care se adresează nevoilor de bază ale copiilor de pretutindeni, precum:  
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- dreptul la viaţă;  
- dreptul de a dezvolta la maximum potenţialul lor;  
- dreptul la protecţie faţă de influenţele dăunătoare;  
- dreptul de a fi protejaţi de abuz şi exploatare;  
- dreptul de a participa pe deplin la viaţa de familie, viaţa culturală şi socială. Cele patru 

principii de bază ale Convenţiei sunt:  
- nondiscriminarea;  
- devotamentul faţă de interesul superior al copilului;  
- dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare;  
- respectul pentru punctele de vedere ale copilului.  
În ciuda ratificării extrem de largi1 şi a eforturilor făcute de diferite organizaţii pentru a 

asigura bunăstarea copilului şi pentru a crea acestuia un mediu de viaţă protectiv, în care el 
să-şi poată dezvolta pe deplin potenţialul, în continuare, adesea, drepturile copilului nu sunt 
respectate în diferitele contexte sociale. Actualmente, această situaţie este întâlnită din ce în ce 
mai frecvent în diverse ţări, inclusiv în Europa, şi în special în Europa de Est, pretutindeni 
unde guvernele se dovedesc a fi mai puţin eficiente în a lua măsuri consistente de protejare, a 
copilului şi a familiei din care acesta provine, de efectele crizei economice [6]. 

Până în prezent, rezoluţiile ONU, precum şi numeroasele amendamente aduse de 
organisme regionale precum Consiliului Europei sau de către alte instituţii internaţionale nu au 
reuşit să asigure transformarea dezideratelor principiale în şanse efectiv egale pentru copiii din 
contexte socioculturale şi economice diferite. Ne referim mai ales la copiii din familii sărace, 
romi şi alte minorităţi, migranţi sau cu părinţi care migrează, cu nevoi speciale sau afectaţi de 
boli cronice, care au oportunităţi reduse de a participa cu succes la educaţie, la serviciile de 
sănătate, la viaţa socială, pentru care nu se poate garanta asigurarea fericirii sau împlinirea 
potenţialului individual.  

Pe lângă succesele înregistrate în creşterea nivelului de participare şcolară şi scăderea 
mortalităţii infantile, dificultăţile atingerii obiectivelor de asigurare a bunăstării şi a protecţiei 
de orice formă de violenţă se întâlnesc atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de 
dezvoltare.  

Începând cu semnarea Convenţiei, însă, există o tendinţă tot mai răspândită de a analiza 
situaţia copilului dintr-o perspectivă mai largă a drepturilor omului: copiii au nu numai dreptul 
de a fi protejaţi împotriva oricăror forme de violenţă – condiţie prioritară pentru bunăstarea 
oricărei persoane –, dar au şi drepturi ca cetăţeni activi, ale căror voci se pot face auzite, care 
să participe activ în viaţa socială a comunităţii căreia îi aparţin şi care să primească sprijin atât 
de la familiile lor, cât şi de la comunitate. Pentru a asigura că aceste principii sunt respectate, 
este important să fie colectate date despre şi de la copii sau membri ai familiilor lor, respectiv 
de la profesioniştii care îi asistă. O atenţie deosebită trebuie acordată datelor ce au în vedere 
grupurile de copii vulnerabili, aflate în situaţii de risc de sărăcie şi de violenţă, dar şi 
diferenţelor de gen, etnie şi de rasă, respectiv de mediu de viaţă (urban şi rural) [7]. 

Valorizarea corectă a copilului şi a copilăriei timpurii este cu atât mai importantă în 
societatea românească în care persistă prejudecăţi de tipul „copii mici, griji mici, copii mari, 
griji mari”. Mai multe studii au dovedit că neglijarea nevoilor afective şi cognitive ale copiilor, 
încă din prima copilărie, duce la destructurări grave, care, cu toată plasticitatea extraordinară a 
creierului uman, lasă sechele pe viaţă [8]. 

                                                 
1 Până în anul 2009, cu unele rezerve sau interpretări, un număr de 194 de ţări au acceptat ori au aderat la 

textul Convenţiei, incluzând toţi membrii ONU, cu excepţia Somaliei şi SUA. 
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În continuare vom prezenta scurte analize ale sistemelor de protecţie din câteva ţări, 
pentru a constata ce le diferenţiează în obţinerea performanţelor în creşterea şi dezvoltarea 
minorilor şi tinerilor. 

 
3. Sisteme de protecţie 
3.1. Sistemul de protecţie a copilului din Ţările Scandinave. Suedia a fost prima ţară din 

lume care a interzis orice pedepsire fizică a copilului. Astfel, în anul 1979, în Codul părintelui 
şi al tutelei a fost introdusă următoarea reglementare: „Copiii au dreptul la îngrijire, 
securitate şi o creştere adecvată. Copiii trebuie trataţi cu respectul cuvenit persoanei şi indivi-
dualităţii lor şi nu trebuie supuşi pedepsei corporale sau oricărui alt tratament umilitor”. 
Propunerea de introducere a acestei reglementări a fost făcută de către o comisie multidis-
ciplinară în domeniul drepturilor copilului, prezidată de un judecător, comisie care a subliniat 
că: „scopul primar al reglementării este a face clar că violenţa asupra copiilor nu este 
permisă. În al doilea rând, Comisia doreşte să creeze o bază pentru informarea şi educarea 
generală a părinţilor, în legătură cu importanţa pe care o are o îngrijire adecvată a copiilor 
(…). Reglementarea propusă trebuie să contribuie, pe termen lung, la reducerea numărului de 
acte care implică violenţa fizică împotriva copiilor”. După cum a subliniat un membru al 
Parlamentului suedez, cu ocazia adoptării noii reglementări, este lesne de înţeles că „dacă 
părinţii nu-şi pot convinge copiii prin cuvinte, atunci noi nu-i vom convinge prin violenţă” [9]. 

Norvegia, în luna ianuarie 1987, a amendat Legea părintelui şi copilului cu următorul 
enunţ cu caracter obligatoriu: „Copilul nu va fi expus violenţei fizice sau unui tratament care 
poate ameninţa sănătatea sa fizică şi mentală”. Acest amendament a fost consecinţa unei 
recomandări a unui comitet oficial, aflat sub egida Ministerului Justiţiei din Norvegia, care s-a 
ocupat de copilul abuzat şi neglijat. Anterior acestei recomandări, un sondaj de opinie din 
1983 a constatat că 68% din populaţia norvegiană se pronunţase împotriva interzicerii tuturor 
formelor de pedepsire fizică a copiilor. Cu începere din 1972, Codul penal norvegian, care 
datează din anul 1891, a stabilit că părinţii şi alte persoane care se ocupă de copii au dreptul să 
utilizeze o „pedeapsă corporală moderată”, ca o componentă a creşterii şi educării copiilor. În 
anul 1972, această reglementare a fost eliminată, însă nu fără controverse. În momentul 
dezbaterilor din Parlamentul norvegian, pe marginea noii Legi a părintelui şi copilului, 
Ministrul Justiţiei a menţionat că, deşi violenţa fizică parentală era deja interzisă în Codul 
penal, totuşi este necesară o reformare a legii, fapt acceptat de Parlament şi votat în consecinţă. 

În Finlanda, interzicerea pedepsei fizice a fost o parte componentă a reformării 
drepturilor copilului. Astfel, Legea cu privire la custodia copilului şi dreptul la această 
custodie, datând din anul 1983, menţionează faptul că: „Un copil trebuie crescut şi îngrijit în 
spiritul înţelegerii, securităţii şi dragostei. El nu va fi dominat, pedepsit corporal sau umilit în 
niciun fel. Creşterea sa în direcţia independenţei, responsabilităţii şi maturităţii va fi 
încurajată, sprijinită şi asistată”. Ca efect direct al acestei legi, dreptul penal se aplică, în 
egală măsură, agresiunilor comise împotriva copiilor de către părinţi şi cei care se ocupă de 
îngrijirea acestor copii. În concordanţă cu opinia ministrului justiţiei din Helsinki, responsabil 
pentru elaborarea proiectului legii, aceasta: „încearcă să stabilească anumite orientări 
«pozitive» pentru creşterea şi educarea copiilor (…), face clar faptul că toate încălcările 
integrităţii (fizice sau spirituale) a copilului, care constituie o infracţiune penală, chiar dacă 
sunt comise de o a treia persoană (de exemplu, agresare, închidere ilegală, pălmuire etc.), 
sunt, în egală măsură, sancţionabile, chiar atunci când sunt comise de un părinte cu intenţia 
de a-şi disciplina copilul (…), interzice, de asemenea, în mod explicit orice tratament 
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degradant («copilul nu trebuie umilit»), chiar dacă asemenea acte nu constituie infracţiuni 
penale”. 

În Danemarca, în luna mai 1997, Parlamentul danez a adoptat un amendament la Legea 
cu privire la custodia şi îngrijirea parentală, al cărui conţinut menţionează că: „Un copil are 
dreptul la îngrijire şi securitate. Copilul trebuie tratat ca respect în calitate de individ şi nu 
poate fi supus pedepsei corporale sau altui tratament degradant”. Reformarea legii în acest 
domeniu a început încă din luna mai 1985, în condiţiile în care Parlamentul danez a adoptat 
următoarea reglementare specifică cu privire la interzicerea violenţei asupra copilului: 
„Custodia parentală implică obligaţia de a proteja copilul împotriva violenţei fizice şi psihice 
şi contra oricărui tratament dăunător”. Un sondaj efectuat asupra populaţiei daneze, în anul 
1997, a arătat că o pondere de 57% este contra pedepselor fizice. Începând din acelaşi an, 
legea a evidenţiat în mod clar că nu este permisă utilizarea pedepselor corporale. Un rol activ 
în adoptarea noii legi l-a exercitat Consiliul Naţional pentru Copii, care a investit numeroase 
resurse pentru informarea fiecărei familii daneze cu copii minori. 

3.2. Sistemul de protecţie a copilului din Marea Britanie. Politica guvernamentală a 
Marii Britanii în domeniul protecţiei drepturilor copilului pleacă de la ideea potrivit căreia 
fiecare minor trebuie să beneficieze de oportunitatea: a) de a se dezvolta sănătos din punct de 
vedere fizic, mental, emoţional şi sexual; b) de a trăi într-un mediu ferit de orice formă de 
abuz, neglijare, violenţă, exploatare sexuală, discriminare; c) de a primi o educaţie 
corespunzătoare şi de a participa la activităţi recreative adecvate vârstei; d) de a aduce 
contribuţii pozitive comunităţii căreia îi aparţine; e) de a se bucura de bunăstarea economică. 

Autorităţile locale, alături de toate celelalte instituţii care furnizează servicii copiilor, de la 
spitale la şcoli, de la poliţie la ONG-uri etc., au obligaţia legală de a colabora pentru a proteja 
minorii şi pentru a-i ajuta să realizeze ceea ce îşi doresc în viaţă.  

Codul copiilor („The Children Act”), adoptat în 1989, este actul fundamental care 
reglementează cadrul normativ şi instituţional în domeniul ocrotirii şi promovării bunăstării 
copiilor englezi. Această lege transferă, de fapt, dreptul şi obligaţia de a proteja copiii către 
administraţiile locale. Legea a fost reactualizată de două ori, având la bază documentul 
intitulat „Fiecare copil contează” („Every Child Matters”), act publicat în anul 2003 de 
guvernul britanic, ca răspuns la cazul morţii Victoriei Climbié, o fetiţă în vârstă de 8 ani, 
abuzată, torturată şi, în final, omorâtă de tutorii săi. Noutăţile introduse de varianta actualizată 
a Codului copiilor vizează, între altele: - numirea unui Comisar al copiilor (Children’s 
Commissioner), a cărui responsabilitate principală este de a promova interesele minorilor şi 
tinerilor şi de a se asigura că vocea lor este ascultată, ori de câte ori sunt luate anumite decizii 
şi acţiuni care îi influenţează în mod direct; - obligaţia autorităţilor locale de a întreprinde 
toate măsurile necesare pentru a promova colaborarea între instituţii, în vederea asigurării 
protecţiei şi bunăstării copiilor; - datoria autorităţilor locale de a înfiinţa Consiliile Locale de 
Promovare a Securităţii Copiilor (Local Safeguarding Children Board); - crearea unor baze 
de date care să permită fluidizarea fluxului de informaţii despre copii, între instituţii; - 
crearea unui cadru integrat de verificare/inspecţie a activităţii serviciilor sociale din cadrul 
autorităţilor locale, pentru a evalua progresul înregistrat de acestea în ceea ce priveşte 
ocrotirea drepturilor copilului; - stipularea unor prevederi referitoare la asistenţa maternală 
privată şi la educaţia oferită copiilor aflaţi în grija statului. 

Alături de Codul copiilor, guvernul britanic a adoptat şi alte legi importante, care 
reglementează obligaţia Statului de a acţiona în interesul superior al copiilor, cum sunt: Codul 
familiei, Legea privind protecţia copiilor, Legea copiilor şi a adopţiei etc. 
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Codul familiei (Familiy Law Act), adoptat în anul 1996. Acest cod stipulează o serie de 
prevederi legislative cu privire la bunăstarea copiilor ai căror părinţi divorţează. Conform 
secţiunii 11(4), Partea a II-a a actului, hotărârea instanţei de a încredinţa minorul unuia dintre 
părinţi trebuie să ţină cont de sentimentele şi dorinţele copilului, de comportamentul părinţilor 
faţă de acesta, de riscul expunerii minorului la anumite pericole generate de conduita 
persoanei/persoanelor cu care acesta urmează să locuiască. Codul familiei reglementează şi 
principiul potrivit căruia, în absenţa unor dovezi care să susţină contrariul, bunăstarea copi-
lului este cel mai bine asigurată prin: a) menţinerea legăturilor cu cei care au responsabilitatea 
sa parentală; b) păstrarea unor relaţii bune cu părinţii, dacă acest fapt este posibil. 

Legea privind protecţia copiilor (Protection of Children Act), elaborată în 1999 şi intrată 
în vigoare un an mai târziu, solicită secretarului de stat să deţină o listă cu numele tuturor 
persoanelor considerate nepotrivite pentru a desfăşura activităţi lucrative cu copiii. Instituţiile 
de protecţie a copilului, dar şi ONG-urile, cluburile sportive şi asociaţiile de cercetaşi au 
datoria legală să furnizeze numele acestor indivizi. Specialiştii din cadrul serviciilor sociale 
sunt obligaţi să refuze angajarea oricărei persoane al cărei nume se regăseşte pe listă. În caz 
contrar, conform legislaţiei, se fac vinovaţi de comiterea unei infracţiuni.  

Legea copiilor şi a adopţiei (Adoption and Children Act ), elaborată în 2002, face referire 
la procedurile privind adopţia.  

De asemenea, Codul penal şi al serviciilor Tribunalului (Criminal Justice and Court 
Services Act), adoptat în anul 2000, prevede, între altele, înfiinţarea unui serviciu al cărui 
principal rol este acela de a proteja interesele copiilor care fac subiectul procedurilor civile în 
instanţă. Acest serviciu (Children and Family Court Advisory and Support Service) oferă 
informaţii, sprijin şi consultanţă juridică minorilor şi familiilor lor şi întreprinde toate 
demersurile necesare pentru ca respectivii copii să beneficieze de reprezentare legală.  

Chiar dacă apare între ţările considerate „reticente” la sancţiuni drastice, Marea Britanie 
nu glumeşte când vine vorba despre violenţa împotriva copiilor. În această ţară, fiecare 
structură administrativă locală are un departament pentru protecţie socială, unde angajaţii 
menţin o legătură permanentă cu şcolile, spitalele sau alte instituţii care se ocupă de copii. 
Serviciile sociale primesc informaţii de la angajaţii acelor instituţii, dar şi de la public; iar în 
situaţia în care apare suspiciunea că un copil nu este bine tratat au obligaţia legală să 
investigheze cazurile. Dacă suspiciunile se confirmă, cazul este preluat de poliţişti. Există şi 
linii telefonice speciale, puse la dispoziţie de primării, unde pot suna persoanele care deţin 
informaţii despre un posibil abuz asupra copiilor. 

O diferenţă faţă de ţările nordice este faptul că părinţii din Marea Britanie se pot implica 
pentru îndreptarea situaţiei, evitând astfel să îşi piardă copiii, dacă sunt dispuşi să colaboreze 
cu autorităţile. Însă această reglementare a apărut după ce numeroase familii britanice au fost 
despărţite, în urma legilor mult mai aspre care erau valabile în anii ’70. Atunci, un copil putea 
fi luat mult mai uşor din familie, în timp ce acum trebuie să existe un proces şi o hotărâre 
judecătorească în acest sens. 

În Marea Britanie, la baza activităţii serviciilor sociale din cadrul autorităţilor locale stau 
următoarele principii: 

a. protecţia copilului trebuie să fie o activitate centrată asupra nevoilor, dorinţelor şi 
sentimentelor minorului; vocea lui trebuie ascultată şi luată în considerare, de fiecare dată 
când sunt elaborate şi implementate anumite măsuri de protecţie;  

b. planurile de acţiune trebuie să fie adecvate vârstei copilului şi stadiului de dezvoltare în 
care acesta se află;  
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c. orice plan elaborat pentru copil trebuie să se bazeze pe evaluarea nevoilor sale de 
dezvoltare şi a capacităţii părinţilor de a răspunde în mod corespunzător acestor nevoi;  

d. o astfel de evaluare trebuie realizată în contextul familiei, dar şi al comunităţii în care 
aceasta trăieşte;  

e. tuturor copiilor trebuie să li se ofere oportunitatea de a se dezvolta în mod armonios, 
indiferent de sex, vârstă, etnie, religie, origine culturală şi socială; trebuie să se prevină 
discriminarea copiilor vulnerabili şi, în consecinţă, trebuie acordată o atenţie desoebită 
nevoilor lor speciale de educaţie şi sănătate;  

f. în procesul de verificare/investigare, trebuie să se dezvolte o relaţie de cooperare cu 
părinţii copilului; aceştia trebuie să se simtă respectaţi de personalul serviciilor sociale, pentru 
ca, la rândul lor, ei să ofere detalii despre copil, despre ei înşişi şi despre mediul în care 
trăiesc;  

g. orice plan de intervenţie trebuie construit pe dificultăţile şi problemele cu care familia 
se confruntă, dar şi pe resursele de care aceasta dispune;  

h. protecţia copilului trebuie să fie o activitate multi- sau interinstituţională, care trebuie 
să înceapă imediat ce se văd primele semne de îngrijorare în ceea ce priveşte bunăstarea 
minorului, nu atunci când deja există suspiciuni că acesta a fost abuzat sau neglijat;  

i. protecţia copilului trebuie să fie un proces continuu şi interactiv; evaluarea situaţiei 
copilului trebuie să continue pe perioada intervenţiei, iar intervenţia trebuie să înceapă odată 
cu evaluarea;  

j. serviciile sociale trebuie să adopte o serie de măsuri pentru a ocroti şi promova 
bunăstarea copilului, atunci când părinţii nu o fac în mod corespunzător, şi să monitorizeze şi 
să evalueze impactul pe care aceste măsuri îl au asupra dezvoltării minorului.  

Conform principiilor enunţate mai sus, fiecare persoană care lucrează sau intră în contact 
cu copilul, părinţii sau alţi membri ai familiei trebuie să fie capabilă să recunoască şi să ştie 
cum să acţioneze atunci când sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului sunt puse în pericol, în 
special atunci când acesta este sau se află în pericol de a fi maltratat2; iar asemenea abilităţi şi 
capabilităţi se pot obţine numai prin educaţie şi instruire specifică continuă. 

În acelaşi timp, profesioniştii din cadrul serviciilor de sănătate mentală ori cei din centrele 
de tratament împotriva consumului de droguri trebuie întotdeauna să urmărească implicaţiile 
pe care problemele pacienţilor lor le pot avea asupra copiilor.  

Nu în ultimul rând, ofiţerii de poliţie şi consilierii de probaţiune trebuie să fie atenţi la 
pericolul pe care indivizii cu care copiii dintr-o anumită comunitate vin în contact îl prezintă 
pentru aceştia.  

În plus, practicienii din domeniul protecţiei copilului trebuie să cunoască: ce servicii sunt 
disponibile pe plan local, cum pot fi acestea accesate, pe cine trebuie să contacteze în anumite 
condiţii şi când anume trebuie făcută o sesizare către serviciile sociale din cadrul autorităţilor 
locale. 

3.3. Sistemul de protecţie a copilului din România. Până în anul 1990, politica de 
protecţie a copilului în România a avut un caracter excesiv centralizat, fragmentat între diferite 
ministere, favorizând instituţionalizarea copiilor şi deresponsabilizarea familiei şi a 
comunităţii, sistem specific ideologiei comuniste.  

                                                 
2 De exemplu: profesorii, asistenţii medicali din şcoli, medicii generalişti, personalul spitatelor de urgenţă şi al 

celorlalte spitale trebuie să poată recunoaşte, în orice situaţie, atât semnele abuzului şi neglijării, cât şi acele situaţii 
în care copiii au nevoie de sprijin, pentru a preveni eventualele riscuri şi ameninţări care le pun în pericol sănătatea 
şi dezvoltarea fizică. 
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În ciuda câtorva încercări de reformă bine intenţionate şi a unor realizări minimale ale 
administraţiilor locale şi centrale din anii ’90, încă de atunci a devenit evident că sistemul de 
protecţie a copilului trebuia regândit în totalitate. Acest nou sistem trebuia să se bazeze pe un 
model complex de protecţie şi îngrijire a copilului, al cărui obiectiv principal să fie sprijinirea 
familiilor sărace şi protejarea copilului în sânul propriei familii. În acelaşi timp, era necesară şi 
schimbarea atitudinii şi a mentalitaţii adânc înrădăcinate a societăţii româneşti, legate de 
abandonul prematur şi instituţionalizarea copiilor. 

Un nou sistem de protecţie a copilului a început să se prefigureze în urma ratificării 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, prin care România s-a obligat să promoveze 
drepturile copilului, în conformitate cu principiile şi normele enunţate în Convenţie. Astfel, în 
perioada anilor 1990 - 1996 au fost elaborate numeroase acte normative (privind adopţia, 
declararea judecătorească a abandonului copiilor, protecţia specială a persoanelor cu handicap 
ş.a.), care au urmărit, în primul rând, îmbunătăţirea cadrului de ocrotire a copilului, ca un prim 
pas în perfecţionarea ulterioară a acestuia, prin reconsiderarea în ansamblu a legislaţiei. Totuşi, 
în această perioadă, timidele iniţiative legislative au dus la menţinerea caracterului fragmentar 
şi excesiv etatizat, prin înfiinţarea unor noi structuri administrative în domeniu.  

Primele modificări substanţiale ale sistemului au început să se contureze mai pregnant din 
anul 1997. Astfel, prin adoptarea, în iunie 1997, de către Guvernul României, a Ordonanţei de 
urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate s-au pus bazele creării unui 
nou sistem de protecţie, întemeiat pe principiul descentralizării puterii de decizie şi a 
responsabilităţilor, prin înfiinţarea în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale a 
organismelor responsabile de stabilirea, aplicarea şi urmărirea măsurilor de protecţie a 
copilului aflat în dificultate3.  

În perioada 1998 - 2004, sistemul de protecţie a copilului din România a trecut prin 
printr-un proces continuu de reformă şi perfecţionare, fiind ajustat, modificat, reaşezat şi 
îmbunătăţit.  

Anul 2005 a culminat cu redefinirea întregului sistem de asistenţă socială din România, 
prin înfiinţarea, la nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, a Direcţiilor 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care cuprind toate serviciile de sprijin, 
adresate tuturor categoriilor sociale aflate în nevoie, sub auspiciile unei instituţii unice. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are astăzi o misiune 
extrem de importantă - intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă şi protecţie copilului 
aflat în dificultate şi familiei acestuia. Această misiune reprezintă doar o parte din misiunea 
mult mai amplă şi cuprinzătoare a unui sistem puternic profesionalizat şi responsabil, care 
trebuie să fie îndeplinită prin toate formele şi mijloacele legale inserate în aria sa de 
competenţă.  

Totodată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este aceea care are 
atribuţii centrate, pe implementarea strategiei locale privind sistemul de protecţie a copilului, 
în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă, inclusiv cu privire la urmărirea 
realizării obiectivelor strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului şi a familiei 
acestuia. 

                                                 
3 Printre aceste organisme menţionăm: - Comisiile pentru protecţia copilului, concepute ca organe de 

specialitate ale administraţiei publice locale; - Serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, instituţii 
publice concepute ca „executiv” al comisiilor, având ca misiune asigurarea protecţiei copiilor aflaţi în dificultate, 
acordarea de asistenţă în realizarea şi exercitarea drepturilor lor şi acordarea de sprijin familiei pentru prevenirea 
situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului. 
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Principalul scop al activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului este axat pe intervenţia specializată şi pe dezvoltarea serviciilor adecvate pentru 
acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin toate 
formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens. 

Pe lista principalelor atribuţii ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului se numără: 

a. identificarea tuturor copiilor aflaţi în dificultate sau cu handicap şi propunerea 
stabilirii de măsuri de protecţie corespunzătoare; 

b. stabilirea şi realizarea unui plan de intervenţie privind copiii care au domiciliul într-o 
anumită zonă sau care sunt instituţionalizaţi; 

c. supravegherea familiilor şi persoanelor care au primit în plasament copii, pe toată 
durata acestei măsuri; 

d. identificarea tuturor copiilor care au comis fapte antisociale şi stabilirea măsurilor de 
protecţie corespunzătoare pentru aceştia, atunci când este necesar;  

e. asigurarea de asistenţă de specialitate şi servicii de consiliere psihosocială pentru 
copilul cu tulburări de comportament, cu comportament deviant sau predelincvent, precum şi 
pentru copiii fără adăpost; 

f. supravegherea activităţii asistenţilor maternali profesionisti, a evoluţiei copiilor aflaţi 
în plasament la aceştia; 

g. identificarea, instrumentarea şi intervenţia în cazurile copiilor expuşi riscului 
semnificativ de abuz şi/sau neglijare în mediul familial, asigurarea de servicii de consiliere 
psihosocială; 

i. evaluarea stării de sănătate şi a situaţiei şcolare a copiilor care necesită încadrarea 
într-un grad de handicap, eliberând totodată şi certificatul de orientare şcolară şi profesională 
şi pe cel de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap; 

j. elaborarea de statistici, sinteze şi materiale informative, cu privire la situaţia copiilor 
aflaţi în dificultate sau cu handicap; 

k. intervenţia în cazul copiilor aflaţi în situaţii de risc ridicat, pentru care se impune 
luarea unor măsuri de protecţie de urgenţă; 

l. analizarea situaţiei copiilor adoptabili şi identificarea familiilor potrivite să adopte 
aceşti copii, precum şi monitorizarea procesului de adopţie până la finalizare. 

 
4. Diferenţele esenţiale dintre sistemul de protecţie a copilului din România faţă de 

Ţările Scandinave şi Marea Britanie 
O diferenţă esenţială între sistemele analizate constă în calitatea cadrului legislativ. Unul 

suplu, mai simplificat şi mai eficient, în cazul sistemelor europene, faţă de unul cu 
reglementări multiple, modificate şi completate permanent, ceea ce îl face destul de complicat 
pentru a fi înţeles de către nespecialişti, dar şi mai complicat, ineficace şi ineficient de aplicat 
în cazul României. 

Astfel, luând în considerare interesul superior al copilului, după anul 1990, România s-a 
angajat ferm pe calea asigurării protecţiei şi a prevenirii vulnerabilităţilor la adresa minorilor şi 
tinerilor, sens în care a luat în considerare şi a ratificat spre aplicare mare parte din convenţiile 
internaţionale, directivele şi recomandările în domeniu4. 
                                                 

4 Avem în vedere, în acest sens, printre altele: - Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, publicată în  
M. Of. nr. 109 din 28 septembrie 1990 şi ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată; - Convenţia Consiliului 
Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată 
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În baza acestor angajamente, România a adus permanent completări şi ajustări cadrului 
legislativ intern5, care, chiar dacă este în continuare perfectibil, reprezintă un cadru legislativ 
oarecum coerent. În acelaşi timp, însă, este evident că acest cadru legislativ este poate mult 
prea stufos, suficient de complex, inadecvat şi dificil în ceea ce priveşte punerea în aplicare, în 
contextul complicat în care trăiesc multe din familiile din România, în special în mediul rural, 
dominat de sărăcie şi un nivel redus de instrucţie şi educaţie. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, poate că şi în România, analizându-se în mod 
obiectiv situaţia existentă, s-ar putea constata că ar fi mai util un „Cod al copilului”, în care să 
fie concentrate toate reglementările necesare, suport în creşterea performanţelor sistemului de 
protecţie a copilului. 

Din punct de vedere al ineficacităţii sistemului, altă diferenţă esenţială între sistemele 
analizate, analiza obiectivă a situaţiei existente în România pune în evidenţă creşteri de la un 
an la altul a faptelor de violenţă fizică sau psihică, rele tratamente, abuz sexual sau alte forme 
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Europei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003, publicată în M. Of.  
nr. 257 din 17 aprilie 2007; - Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, publicată în M. Of. nr. 622 din 19 iulie 
2006; - Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, publicată în M. Of. nr. 343 din 20 aprilie 
2004; - Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, 
adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, aprobată 
prin Legea nr. 252 din 14 decembrie 2010; - Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi Consiliului din  
13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului; - Recomandarea Comisiei 
Europene 2013/112/UE din 20 februarie 2013 „Investiţia în copii: Ruperea cercului vicios al defavorizării”  
[C (2013)778]. 

5 Dintre numeroasele acte normative cu caracter intern menţionăm: - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC); - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în M. Of. nr. 159 
din 5 martie 2014, actualizată cu toate modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 44/2014, Legea  
nr. 131/2014, O.U.G. nr. 65/2014); - H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, publicată în M. Of. nr. 81 din 7 februarie 2003; - H.G.  
nr. 1624/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei; - H.G.  
nr. 1624/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei; - Legea  
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor, actualizată cu toate modificările şi 
completările ulterioare (O.U.G. nr. 113/2007); - H.G. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate 
copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal; - Ordinul nr. 132 din 7 aprilie 2005, al secretarului de 
stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii; - H.G. nr. 867 din 29 iulie 2009 privind interzicerea muncilor 
periculoase pentru copii, publicată în M. Of. nr. 568 din 14 august 2009; - H.G. nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; - 
Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, publicată în M. Of. nr. 905 din 20 decembrie 2011; - Legea  
nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; - H.G. nr. 1113 din 12 decembrie 2014 
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 
2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 2014 – 2016, publicată în M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015; - H.G. nr. 691/2015 privind procedura de 
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copiilor şi Metodologia de lucru privind colaborarea dintre 
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de gravă încălcare a modului de îngrijire a copiilor. Lipsa de transparenţă a instituţiilor publice 
cu atribuţii în domeniu este aceea care nu ne permite să putem prezenta o statistică 
corespunzătoare în acest sens, însă informaţiile referitoare la astfel de evenimente sunt 
abundente în mass-media. Cu toate acestea, suntem în măsură să menţionăm îngrijorările 
manifestate de procurorul general al României, cu ocazia prezentării Raportului de activitate al 
Ministerului Public pe anul 2016. Conform datelor din acest raport: a crescut violenţa în 
societate, a crescut ponderea inculpaţilor minori trimişi în judecată, iar numărul inculpaţilor 
trimişi în judecată pentru violenţe în familie a crescut cu 336%!!! O situaţie gravă este 
reprezentată de cei 34 de copii care au fost victime ale omorului, de cei 44 de copii violaţi de 
unul dintre părinţi, de cele 32 victime ale relelor tratamente aplicate de părinţi, de cele 30 de 
victime de omor între frate sau soră, de cei 32 de soţi/soţii omorâţi de soţii/soţi, de cei 22 de 
părinţi omorâţi de copiii lor. Toate aceste date, aşa cum arată şi procurorul general Augustin 
Lazar, „ne obligă la o profundă reflecţie”6!!! Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât aceste date 
statistice sunt incomplete, ele reprezentând doar fapte infracţionale pentru care s-au făcut 
trimiteri în judecată. Un tablou complet al faptelor sesizate la poliţie, la Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului etc., în cadrul sistemului, pot arăta că situaţia este şi 
mai alarmantă şi chiar ar putea pune în pericol un viitor frumos, aşa cum ni-l dorim, al 
României. 

Dacă este să analizăm tot obiectiv situaţia, constatăm că nivelul de proactivitate al 
autorităţilor şi instituţiilor din sistemul de protecţie al copilului, bazat pe empatie faţă de copii 
şi familiile acestora, este unul scăzut în România. De cele mai multe ori, activitatea acestora 
reprezintă o reacţie la evenimente, în special la cele mai grave, iar consecinţele, din ce în ce 
mai grave, sunt în măsura lipsei de proactivitate. 

Este evident şi faptul că în România populaţia nu doreşte măsuri extreme, asociate cu o 
legislaţie dură şi abuzul din partea autorităţilor, de genul celor la care apelează Serviciul 
Pentru Protecţia Copilului din Norvegia (Barnevernet), având în vedere cazul intens 
mediatizat al familiei Bodnariu. Însă tot atât de evident este şi faptul că populaţia din România 
doreşte servicii prietenoase, din partea unor autorităţi şi instituţii responsabile, cu privire la 
rolul extrem de important pe care îl are o protecţie adecvată a copilului şi a familiei. 

Printre problemele ridicate de către părinţi, în cadrul întâlnirilor şi meselor rotunde 
organizate pentru a-i consulta, pot fi evidenţiate: - lipsa unor funcţii şi persoane în cadrul 
autorităţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului; - dezvoltarea continuă a birocraţiei 
care are ca efect respingerea persoanelor de la discuţii în cazurile mai complexe, care astfel nu 
au o finalitate pozitivă, aşa cum este de dorit şi aşteptat de părinţi; - lipsa unor „programe de 
parenting”, care să ajute la îmbunătăţirea educaţiei părinţilor, în ceea ce priveşte cooperarea 
părinte-copil, cu luarea în considerare a conflictelor actuale între generaţii, datorate noilor 
tehnologii, precum şi pentru a se asigura valorizarea educaţională a părinţilor, astfel încât 
permanent să simtă că „sunt important pentru copilul meu”; - existenţa unor instituţii depăşite 
de probleme, deoarece îşi desfăşoară activitatea după legi şi proceduri care nu mai sunt în 
concordanţă cu nevoile cetăţeanului, în special a beneficiarilor direcţi ai acelor servicii; - 
inexistenţa grupurilor suport, formate din părinţi care sprijină alţi părinţi aflaţi aflaţi în 
situaţii de vulnerabilitate şi care trec prin situaţii dificile; - lipsa de informaţii sau obţinerea 
cu dificultate a informaţiilor, în funcţie de problemele specifice cu care se confruntă fiecare 

                                                 
6 Raportul de activitate pe anul 2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prezentat la 

data de 7 martie 2017, la şedinţa din Sala Amfiteatru a Institutului Naţional de Statistică. 
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familie, informaţii de care părinţii şi copiii au nevoie mult mai rapid şi concret, decât prin 
apelarea la specialişti, pe care nu îi găsesc sau îi găsesc de multe ori prea târziu; - atitudinea 
învechită privind prevenţia, în sensul că doar cele câteva discuţii purtate cu persoanele 
vulnerabile nu vor rezolva niciodată problemele, astfel că se va ajunge în continuare la 
producerea riscurilor şi la acţiunea de ultim moment a autorităţilor, cu costuri mult mai 
ridicate, iar problemele sistemului rămân aceleaşi etc. 

Cu aceleaşi ocazii, angajaţii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul protecţiei 
copilului sunt în situaţia de a menţiona că:  

- există posturi în statele de funcţii, dar sunt vacante;  
- în cazul posturilor vacante, atribuţiile sunt exercitate de către angajaţi de pe alte posturi 

ocupate, care au şi multe alte probleme de rezolvat;  
- sunt funcţii ocupate, dar de angajaţi fără pregătire în domeniu;  
- multe posturi sunt ocupate pe bază de relaţii;  
- persoanele aflate pe posturi sunt obligate să desfăşoare multe alte activităţi, în detri-

mentul celor privind asistenţa şi protecţia copilului;  
- nu se desfăşoară activitate de pregătire profesională continuă a angajaţilor, pentru 

obţinerea de noi competenţe şi îmbunătăţirea profesionalismului;  
- activitatea de evaluare şi promovare a angajaţilor este subiectivă, astfel că şi motivaţia 

este redusă;  
- colaborarea la nivel instituţional se limitează în special la acţiunile comune pentru 

rezolvarea faptelor de abuz, violenţă, delincvenţă, abandon şi dispariţie, după ce acestea s-au 
produs etc. Cele mai multe astfel de probleme sunt puse în evidenţă în mediul rural, acolo 
unde de fapt sunt şi cele mai multe provocări în ceea ce priveşte riscurile, ameninţările şi 
vulnerabilităţile la adresa copiilor şi familiilor acestora. 

 
Concluzii 
După anul 1990, luând în considerare interesul superior al copilului, România s-a angajat 

pe calea asigurării protecţiei şi a prevenirii vulnerabilităţilor la adresa minorilor şi tinerilor, 
sens în care a luat în considerare şi a ratificat spre aplicare mare parte din convenţiile 
internaţionale, directivele şi recomandările în domeniu. Cu toate acestea, datorită legislaţiei 
interne stufoase şi complicate, precum şi a unor instituţii greoaie şi ineficace, prevenirea 
vulnerabilităţilor la adresa minorilor şi tinerilor din România nu se ridică la nivelul 
angajamentelor asumate. 

Ca urmare, în România, activitatea de protecţie a copilului nu este încă o activitate multi- 
sau interinstituţională, şi nu începe imediat ce se văd primele semne de îngrijorare în ceea ce 
priveşte bunăstarea minorului, nici măcar atunci când deja există suspiciuni că acesta a fost 
abuzat sau neglijat, deoarece, având în vedere cele prezentate mai sus, de multe ori nimeni nu 
vede şi nu se sesizează din timp. În asemenea condiţii, oricât de bună ar fi legea, dacă ea nu se 
aplică, nu au cum să fie rezolvate problemele specifice care fac obiectul legii respective. Iar la 
acest capitol, în Uniunea Europeană este recunoscut faptul că „în România se scrie şi se spun 
multe, dar se face puţin”, aceasta fiind o diferenţă esenţială extrem de importantă între 
România şi multe dintre statele Uniunii Europene. 

Ca şi în cazul sistemelor analizate, apreciem că şi în România protecţia copilului, 
prevenirea vulnerabilităţilor la adresa minorilor şi tinerilor ar trebui să fie un proces continuu 
şi interactiv, prin care instituţiile şi serviciile abilitate să adopte şi să aplice cu continuitate cele 
mai bune măsuri, pentru a ocroti şi promova bunăstarea copiilor la nivelul comunităţilor din 



Nelu Niţă, Mihaela Grădinaru 357 

care fac parte, în special atunci când părinţii nu o fac în mod corespunzător, şi să monitorizeze 
şi să evalueze impactul pe care aceste măsuri îl au asupra dezvoltării minorilor din comunitate.  

Pentru a realiza în fapt o prevenţie eficace şi eficientă, fiecare persoană care lucrează sau 
intră în contact cu copiii, cu părinţii sau alţi membri ai familiei acestora trebuie să fie capabilă 
să recunoască şi să ştie cum să acţioneze atunci când sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului 
sunt puse în pericol, în special atunci când acesta este sau se află în pericol de a fi maltratat. 
Asemenea abilităţi şi capabilităţi se pot obţine numai prin educaţie şi instruire specifică 
continuă. 

Dar pentru a se ajunge într-o asemenea situaţie considerăm că este necesar, oportun şi util 
să se asigure simplificarea şi supleţea cadrului legislativ, prin încorporarea tuturor regle-
mentărilor care se impun în „Codul copilului”, ceea ce ar putea fi mai uşor de cunoscut de 
populaţie, mai uşor de înţeles şi mai uşor de aplicat de către angajaţii instituţiilor, dar şi mai 
uşor de monitorizat la nivel local şi naţional, în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei activi-
tăţilor de prevenţie asupra vulnerabilităţilor şi riscurilor la adresa copiilor, minorilor, tinerilor 
şi familiilor acestora. 
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Rezumat:  
În prezent, expertiza scrisului de mână şi a semnăturii este una dintre expertizele extrem de 

solicitate, atât în procesele civile, dar mai ales în cele penale. Obiectivul principal al unei asemenea 
expertize îl constituie identificarea persoanei care a scris şi/sau semnat documentul în litigiu, persoană 
denumită în asemenea situaţie „scriptor”. Pentru efectuarea unei asemenea expertize, împreună cu 
ordonanţa de dispunere, este necesar să fie puse la dispoziţia expertului: documentul în litigiu al cărui 
autor este necunoscut, unul sau mai multe înscrisuri (scrisori, agende, caiete, bileţele, cereri etc. - 
denumite scripte de comparaţie) a căror paternitate referitoare la scriptor este stabilită în mod cert, 
precum şi probe de scris de la persoana suspectă, care nu poate fi decât acelaşi scriptor de la care 
provin şi înscrisurile. În cazul în care sunt mai multe persoane suspecte, înscrisurile menţionate şi 
probele de scris trebuie să provină de la toate aceste persoane. Una dintre cele mai importante 
dificultăţi în activitatea experţilor o reprezintă insuficenţa sau chiar lipsa înscrisurilor cu paternitate 
certă, precum şi probele de scris care nu corespund textului documentului în litigiu, ca documente de 
comparaţie cu documentul în litigiu. Ca urmare, prin concluziile care se impun în asemenea situaţii, 
rapoartele de expertiză grafoscopică, ca mijloace de probă ştiinţifică, au un rol limitat sau pot fi în 
situaţia să nu aibă nicio contribuţie relevantă la aflarea adevărului în cauza aflată în instrumentarea 
organelor de urmărire penală. Prin acest studiu ne-am propus să punem la dispoziţia organelor de 
urmărire penală şi a instanţelor de judecată câteva dintre cele mai importante reguli procedurale şi 
criminalistice, în vederea obţinerii documentelor pentru comparaţie cu documentul în litigiu, care să 
ofere posibilitatea creşterii şanselor unor concluzii certe şi relevante în aflarea adevărului, în cauzele 
civile şi penale aflate în instrumentare. 

 
Cuvinte-cheie: înscris; document în litigiu; scriptor; identificare scriptor; scripte de comparaţie; 

obţinere scripte; expertiză grafoscopică; expert criminalist, raport de expertiză. 
 
 
Introducere 
În doctrină, conform opiniei a diverşi autori, expertiza a fost definită ca fiind: „o operaţie 

încredinţată unor persoane care, pe criteriul cunoştinţelor lor de specialitate, sunt chemate să 
se pronunţe asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia ei înşişi”1, „mijlocul 
special de a transmite sau a aduce în proces noţiuni tehnice sau obiecte de probă, pentru 

                                                 
1 E. Glasson, Précis théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel, Paris, 1888. 
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relevarea cărora se cer cunoştinţe speciale sau abilitate tehnică”2, „procedura care are 
scopul să folosească cunoştinţele unui tehnician pentru a lămuri o cauză ale cărei soluţii cer o 
competenţă tehnică de care judecătorul este lipsit”3, „o activitate de cercetare ştiinţifică a 
urmelor şi mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării persoanelor, animalelor, 
obiectelor, substanţelor sau fenomenelor, al determinării anumitor însuşiri sau schimbări 
intervenite în conţinutul, forma şi aspectul lor”4.  

Într-o altă opinie, expertiza reprezintă principalul mijloc utilizat în cazurile în care, pentru 
precizarea unor fapte şi a stabilirii legăturii cauzale dintre ele, sunt necesare cunoştinţe spe-
ciale şi specifice unor diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii5.  

Conform art. 172 alin. (1) din NCPP, expertiza se dispune atunci când pentru constatarea, 
clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurări, ce prezintă importanţă pentru aflarea 
adevărului în cauză, este necesară şi opinia unui expert. De asemenea, potrivit alin. (7) al 
aceluiaşi articol, în domenii strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare 
anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire 
penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau 
în afara acestora.  

Deşi nu este definită în Codul de procedură penală, expertiza grafică a scrisului, denumită 
şi expertiză grafoscopică, vizează constatarea infracţiunilor de fals în înscrisuri şi poate să aibă 
ca obiectiv „verificarea autenticităţii unui text, a autenticităţii semnăturilor de pe un înscris, 
identificarea autorului unui text anonim şi descoperirea unui fals prin imitarea sau deghizarea 
scrisului”6. În acest scop, conform art. 183 din NCPP, organele de urmărire penală sau instanţa 
de judecată pot dispune să fie prezentate scripte de comparaţie, astfel: 1. Dacă scriptele se 
găsesc în depozite publice, autorităţile în drept sunt obligate a le elibera; 2. Dacă scriptele se 
găsesc la o persoană, organul de urmărire penală sau instanţa îi pune în vedere să le prezinte. 
De asemenea, organul de urmărire penală ori instanţa poate solicita suspectului sau incul-
patului să prezinte o piesă scrisă cu mâna sa ori să scrie după dictare. 

Expertiza grafoscopică se dispune la cererea oricăreia dintre părţi sau din oficiu, de către 
organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către 
instanţă, prin încheiere motivată, care trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care 
expertul trebuie să le constate, clarifice şi evalueze, obiectivele, sub forma întrebărilor, la care 
trebuie să răspundă expertul, termenul în care trebuie efectuată expertiza şi depus raportul de 
expertiză, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi pentru efectuarea expertizei. 

Activitatea de expertiză a documentelor poate fi efectuată numai de experţi oficiali7 din 
laboratoare sau instituţii de specialitate, ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din 

                                                 
2 E. Florian, Delle prove penali, vol. I, In generale, vol. II, In ispecie, Published by Francesco Vallardi, 

Milano, 1924. 
3 P. Bouzat, J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, vol. I, Paris, 1963. 
4 I.R. Costantin, Lupu Coman, M. Constantinescu, L. Macsi, Tratat practic de criminalistică, vol. II, 

Ministerul de Interne, Bucureşti, 1978, p. 19. 
5 E. Mihuleac, Expertiza judiciară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 19. Citat în: N. Niţă, E. Goldan, 

Elemente de tehnică criminalistică, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 103. Conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române: Expertiza este o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de jurisdicţie sau 
urmărire penală, ori a părţilor, asupra unei situaţii, probleme etc., a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei.  

6 M. Chivu, NSP-ul în expertiza documentelor şi expertiza traseologică. Cauză şi efect, în Revista de 
criminologie, criminalistică şi penologie nr. 1/2007. 

7 Expert este o persoană chemată de organele judiciare să aprecieze şi să delibereze într-o problemă de 
specialitate. O astfel de persoană, în virtutea educaţiei, a formării profesionale, calificării şi experienţei, are 
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străinătate, în condiţiile legii8. Specialiştii care funcţionează în cadrul organelor judiciare ale 
poliţiei sunt asimilaţi experţilor oficiali. 

Constatările expertizei grafoscopice şi concluziile sunt exprimate de către experţi, din 
punct de vedere al formei, într-un raport de expertiză, care potrivit normelor procesual penale 
constituie un „înscris” ce poate servi ca mijloc de probă, dacă din conţinutul lui rezultă fapte 
sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului9. 

Concluziile raportului de expertiză grafoscopică sunt reprezentate de răspunsurile finale 
date de către expert la întrebările formulate de organul judiciar, întrebări care au în vedere să 
clarifice probleme de lămurit cu privire la: - dacă textul documentului în litigiu este autentic 
sau nu; - dacă semnăturile persoanelor de pe documentele în litigiu sunt autentice sau nu; - 
dacă textul de pe un document în litigiu este scris de unul dintre suspecţi (dintre cei pentru 
care au fost depuse scripte de comparaţie şi probe de scris); - dacă semnătura de pe 
documentul în litigiu aparţine sau nu suspectului; - dacă documentul reprezintă un fals prin 
imitarea sau deghizarea scrisului etc. 

Pentru a fi relevante în aflarea adevărului, prin coroborarea cu toate probele obţinute în 
cauză, concluziile formulate de către expert trebuie să fie precise şi clare, decurgând, în succe-
siune logică, din rezultatele tuturor examinărilor efectuate, pe baza comparării caracteristicilor 
esenţiale ale scrisului din înscrisurile pe care le are la dispoziţie. Concluziile expertizei pot 
avea un nivel mai ridicat sau mai redus de certitudine, în funcţie de o multitudine de factori 
obiectivi şi subiectivi, care trebuie să fie luaţi în considerare în mod obligatoriu de către 
expert, în raport cu problemele care trebuie să fie lămurite şi cu elementele şi caracteristicile 
particulare şi specifice ale fiecărei probleme de lămurit, ce ţine de fiecare caz concret. 

                                                                                                                                          
expertiză şi cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu şi pe anumite subiecte, mai mult decât o persoană 
obişnuită. Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, organizat de Ministerul Justiţiei, 
prin care se verifică nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire 
a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din Codurile de procedură civilă şi penală 
referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, 
drepturile şi obligaţiile experţilor. Expert oficial este persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru 
a fi expert şi care este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe 
judeţe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. A se vedea în acest sens: Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în M. Of. nr. 26 din 
25 ianuarie 2000, precum şi Legea nr. 178/2009 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 2/2000 privind 
organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în M. Of. nr. 335 din 20 mai 2009. 

8 Calitatea de expert criminalist autorizat se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 4 din O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, publicată în M. Of. nr. 407/2000, 
aprobată prin Legea nr. 488/2002. Conform aceleiaşi ordonanţe, specialităţile în care se poate obţine calitatea de 
expert criminalist autorizat sunt următoarele: - expertiza grafică şi tehnică a documentelor; - expertiza dactilosco-
pică; - expertiza traseologică; - expertiza balistică judiciară; - expertiza fizico-chimică a probelor materiale; - exper-
tiza criminalistică în accidentele de trafic; - expertiza criminalistică în explozii şi incendii; - expertiza vocii şi 
vorbirii; - expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video; - expertiza biologică; - expertiza tehnicii de calcul; - 
expertiza mijloacelor de telecomunicaţii; - expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf). În acest 
sens, a se vedea şi: O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, în 
vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieţei interne din 29 ianuarie 2010; Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi 
completarea O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe 
la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; Legea nr. 37/2009 pentru modificarea şi 
completarea O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a O.G. 
nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea 
expertizelor criminalistice, din 13 martie 2009. 

9 Art. 198 alin. (1) din NCPP. 
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Sub aspectul gradului de certitudine, concluziile formulate în cadrul expertizelor grafo-
scopice se pot clasifica în10:  

- concluzii categorice certe, ce pot consta într-un răspuns categoric pozitiv sau negativ, de 
identificare sau de neidentificare, X este în mod cert persoana care a scris sau semnat 
documentul în litigiu sau nu este, fără niciun echivoc;  

- concluzii de probabilitate, care au în conţinutul lor cuvinte de genul „probabil”, „po-
sibil”, „ar putea”, fiind consecinţa unor factori obiectivi sau subiectivi care limitează posi-
bilitatea de identificare certă şi categorică;  

- concluzii de imposibilitate a rezolvării problemei, determinate de situaţii în care sta-
bilirea ori, după caz, infirmarea identităţii scriptorului nu este posibilă nici măcar cu proba-
bilitate. Concluziile de imposibilitate pot rezulta din mai multe motive, unele dintre acestea 
constând: în lipsa ori cantitatea insuficientă de scripte de comparaţie11 ca factor subiectiv 
determinat de necunoaşterea, superficialitatea, neglijenţa, uşurinţa sau lipsa de profesionalism 
cu care tratează organul judiciar dispunerea expertizei, în imposibilitatea obiectivă a procurării 
scriptelor de comparaţie adecvate, în calitatea necorespunzătoare a scriptelor de comparaţie şi 
probelor de scris trimise spre examinare şi comparare, în insuficienţa caracteristicilor scrisului 
din semnătură pe documentul în litigiu etc.  

Deoarece în concepţia sistemului probator din România nu există o ierarhizare a probelor, 
nici rapoartele de expertiză grafoscopică nu pot avea o valoare probantă prestabilită. La fel ca 
orice altă probă, în funcţie de concluziile formulate de expert, expertizele criminalistice 
grafoscopice sunt supuse aprecierii organelor judiciare, pe baza convingerii lor, formată în 
urma examinării tuturor probelor administrate12. 

Din practica organelor judiciare rezultă că valoarea şi calitatea unei expertize crimi-
nalistice grafoscopice depind de:  

1. respectarea strictă a legalităţii13 în ceea ce priveşte respectarea consecventă a dreptu-
rilor şi obligaţiilor de către organul judiciar care dispune expertiza, în corelaţie cu drepturile şi 
obligaţiile suspecţilor sau inculpaţilor, a părţilor din proces, precum şi a experţilor;  

2. determinarea corectă, clară şi coerentă a obiectului şi obiectivelor expertizei14, 
constând în problema care trebuie lămurită prin expertiză şi în întrebările care sunt adresate 
expertului în acest sens;  

                                                 
10 L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, p. 198-205. 
11 Menţionăm, ca exemplu, situaţia în care se solicită să se stabilească dacă scrisul de mână, de pe un înscris sub 

semnătură privată, emis în urmă cu 20 de ani, aflat în litigiu, aparţine unui suspect, X, dar sunt depuse numai probe de 
scris obţinute de la suspect ori scrise de acesta după dictare, fără a se identifica şi depune scripte de comparaţie, or, 
acestea provin din ultimii 2-3 ani, situaţie în care scrisul oricum a suferit modificări faţă de scrisul din urmă cu 20 de 
ani. Întotdeauna, în asemenea situaţii, este necesar să fie obţinute scripte de comparaţie din perioade apropiate datei de 
provenienţă a documentelor în litigiu, pentru a fi respectat, astfel, principiul stabilităţii relative a caracteristicilor de 
identificare a scrisului din documentele ce se compară, principiu ce constă în aceea că identificarea criminalistică a 
persoanei, pe baza urmelor create de acestea, inclusiv în ceea ce priveşte scrisul, este posibilă numai dacă trăsăturile şi 
caracteristicile elementelor expertizate prezintă o anumită stabilitate, o constantă în timp. Însă, după 20 de ani, o 
asemenea stabilitate a caracteristicilor scrisului unei persoane este aproape imposibilă. 

12 N. Niţă, E. Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 108-110. 
13 În acest sens, menţionăm şi faptul că nerespectarea prevederilor Codului de procedură penală, în ceea ce 

priveşte dispunerea şi efectuarea expertizelor, este de natură să atragă nulitatea relativă a acestora, să înlăture 
valoarea probantă a concluziilor, constituind de cele mai multe ori şi unul din motivele de restituire a dosarelor de la 
instanţele de judecată şi, astfel, de prelungire a termenelor lor de soluţionare. 

14 Avem în vedere, în acest sens, că formularea greşită sau defectuoasă a întrebărilor la care trebuie să 
răspundă expertul, cum ar fi întrebări la modul general, incomplete, confuze şi echivoce, este de natură să conducă 
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3. pregătirea corespunzătoare a tuturor materialelor necesare expertului în vederea 
realizării expertizei15 de către organul judiciar care o dispune, în raport cu obiectivele fixate;  

4. caracterul ştiinţific al metodelor şi tehnicilor folosite de expert, precum şi al conclu-
ziilor formulate de acesta. 

Fiind respectate toate cele patru condiţii menţionate mai sus, de care depind calitatea şi 
valoarea unei expertize, în aprecierea calităţii şi valorii probante a concluziilor expertizei 
criminalistice grafoscopice, organul judiciar trebuie să aibă în vedere temeinicia ştiinţifică a 
raportului de expertiză. 

 
1. Aspecte importante privind teoria scrisului, a scrierii şi a metodelor utilizate în 

expertiza grafoscopică 
Ca mijloc de fixare şi comunicare a ideilor, scrisul este dependent de scoarţa cerebrală, 

care comandă punerea în mişcare şi controlează actul scrierii.  
Procesul de formare a scrisului parcurge, la început, o perioadă de activitate voluntară, de 

învăţare, iar pe măsura fixării gesturilor, are loc formarea unor reflexe, ce conduc la execu-
tarea automată a construcţiilor grafice, într-un anumit mod, scrisul dobândind un stereotip 
dinamic16, care începe odată cu depărtarea de modelul caligrafic, concomitent cu apariţia unor 
forme grafice ce au caracter personal. 

Urmare automatismelor şi stereotipului dinamic, scrisul reprezintă un element preţios de 
individualizare şi de identificare, el ajutând la diferenţierea unei persoane de alte persoane care 
au aceeaşi deprindere, manifestată însă prin construcţii grafice diferite17. 

Scrierea este reprezentată de combinaţii de gesturi fizice, fiind o manifestare a activităţii 
mentale, ca activitate subconştientă, prin care orice individ ajunge să aibă capacitatea de a 
executa şi lega grafismele într-un ritm rapid, cu mişcări ferme, alcătuind astfel un scris şi o 
semnătură individuală, ce îl reprezintă şi care are o anumită stabilitate în timp. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, în efectuarea expertizei grafoscopice, metoda 
cea mai utilizată pentru identificarea persoanei după scris este metoda comparaţiei18, metodă 
ce constă în examinarea scrisului aflat în litigiu, comparativ cu scrisul model de comparaţie 
(din scriptele de comparaţie şi/sau din piesa scrisă cu mâna de către suspect). Această metodă 
are la bază cele două proprietăţi fundamentale ale scrisului, şi anume: individualitatea şi 
stabilitatea relativă. 

                                                                                                                                          
la emiterea unor concluzii evazive, fără legătură cu problemele de lămurit în dosar, lipsite de temeinicie ştiinţifică, 
care să nu fie utile în niciun fel la soluţionarea cauzei penale. 

15 În legătură cu materialele prezentate expertului, facem precizarea că, înainte de efectuarea lucrării, acesta 
are obligaţia verificării modului de pregătire a materialelor predate pentru expertiză, în ceea ce priveşte autenti-
citatea şi caracterul complet al acestora. Toate datele şi informaţiile constatate, inclusiv de pe plicul sigilat [conform 
art. 183 alin. (4) NCPP], expertul trebuie să le menţioneze în conţinutul raportului de expertiză. Ca urmare, organul 
judiciar care face aprecierea expertizei grafoscopice trebuie să considere ca fiind netemeinice concluziile formulate 
de expert, în baza unor scripte de comparaţie pentru care nu se face dovada certă că provin de la suspect. 

16 În perioada de activitate voluntară, semnele grafice executate tind să fie cât mai apropiate ca formă de 
semnele grafice ce servesc drept model. În această perioadă începe să se manifeste o organizare a proceselor 
nervoase şi a gesturilor fizice, mişcările grafice căpătând un caracter conştient. În timp, executarea automată a 
construcţiilor grafice are loc fără ca atenţia să mai fie îndreptată asupra mişcărilor mâinii, în realizarea scrierii. 
Stereotipul dinamic ia naştere în urma a numeroase repetări şi exerciţii, în care are loc un proces de fixare şi de 
automatizare a deprinderilor, fiind capabil de perfecţionare. A se vedea şi I. Vochescu, Criminalistica, vol. I,  
Ed. Academica, Bucureşti, 2000, p. 216. 

17 I. Vochescu, idem. 
18 L. Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ed. Junimea, Iaşi, 1973, p. 123. 
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Dar, în individualitatea şi stabilitatea lor relativă, atât scrisul, cât şi semnătura pot fi 
influenţate de anumite situaţii, care determină o abatere de la modul obişnuit al scriptorului de 
a le executa. 

Avem în vedere, în primul rând, că atât executarea scrisului, cât şi a semnăturii se află 
într-un raport direct cu condiţiile de scriere, precum şi cu starea scriptorului din momentul 
procesului de scriere, respectiv din momentul execuţiei semnăturii. Astfel, la date diferite şi în 
condiţii diferite, scriptorul poate să execute un scris sau o semnătură diferită. 

În al doilea rând, unele situaţii care duc la modificarea scrisului şi/sau semnăturii depind 
de voinţa scriptorului, cum sunt:  

- tendinţa de autodeghizare a scrisului/semnăturii;  
- dorinţa de a scrie mai îngrijit sau mai rapid, în funcţie de natura documentului scris sau 

semnat (contracte de vânzare-cumpărare ori alte acte oficiale, sau însemnări, menţiuni, ciorne, 
state de plată etc.). 

În al treilea rând, alte situaţii care duc la modificarea scrisului şi/sau semnăturii, sunt 
independente de aceasta, cum sunt:  

- vârsta înaintată a scriptorului;  
- stările emoţionale ale acestuia;  
- diminuarea sau pierderea unor funcţii;  
- apariţia unor boli, în special cele nervoase;  
- starea psihofiziologică a scriptorului la momentul execuţiei scrisului sau semnăturii;  
- condiţiile de scriere (suportul folosit, spaţiul rezervat execuţiei semnăturii sau grafis-

melor menţiunilor realizate, un instrument scriptural neobişnuit folosit de către scriptor, 
condiţii precare de iluminare, limitarea scriptorului datorată unor situaţii, cum ar fi o mână 
bandajată, poziţie incomodă etc.). 

Important de reţinut, este faptul că prezenţa sporadică a acestor situaţii în momentul exe-
cuţiei scrisului şi a semnăturilor poate produce o abatere variabilă de la scrisul sau semnătura 
executate în condiţii normale de către scriptor, iar prezenţa repetată şi îndelungată a acestora 
poate duce la apariţia unor noi variante de scriere şi de semnătură, după o perioadă acestea 
devenind stabile, ajungând să fie obişnuite şi să îl reprezinte pe scriptor, şi având, astfel, noi 
caracteristici de individualitate şi stabilitate. 

În conţinutul expertizei grafoscopice, analizând în detaliu grafismele de pe documentele 
în litigiu şi de pe modelele de comparaţie, expertul trebuie să explice dacă, cum şi în ce 
măsură, anumite condiţii ori situaţii existente, au influenţat scrisul şi semnăturile examinate. 

În condiţiile menţionate mai sus, în afara expertului, şi organul de urmărire penală ori 
instanţa de judecată care dispune efectuarea expertizei trebuie să stabilească prin cercetările 
efectuate prezenţa acestor situaţii, astfel încât să asigure punerea la dispoziţia expertului a 
tuturor materialelor de comparaţie necesare, care trebuie să îndeplinească şi anumite condiţii 
din punct de vedere cantitativ şi calitativ19, autenticitatea acestora fiind una dintre cele mai 
importante condiţii. 

Ca urmare, important de reţinut este faptul că modelele de comparaţie puse la dispoziţia 
expertului trebuie să fie probe admisibile din punct de vedere al autenticităţii acestora, în 

                                                 
19 În ceea ce priveşte condiţiile de calitate a scriptelor de comparaţie, au existat preocupări încă din secolul I, 

acestea fiind reprezentate de măsurile luate pentru a se asigura autenticitatea pieselor care servesc pentru comparaţii. 
A se vedea în acest sens: J. Reveneau, Traité des inscriptions en faux et reconnaissances d'écritures & signatures 
par comparaison & autrement, Paris, 1666, p. 6-41; L. Cârjan, Compendiu de criminalistică, Ed. Fundaţiei 
„România de mâine”, ed. II, revăzută şi adăugită, 2004, p. 14-15. 
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sensul că scrisul de mână ori semnăturile emană, în mod cert, de la persoana la care se face 
referire. Garanţia autenticităţii este dată de organul de urmărire penală sau instanţa de judecată 
care dispune expertiza. 

 
2. Unele dificultăţi şi probleme din activitatea experţilor 
Identificarea scriptorului pe baza scrisului şi/sau a semnăturii în litigiu depinde de 

cantitatea şi calitatea scrisului de mână şi a semnăturilor cunoscute, puse la dispoziţia 
expertului, cât şi de perioada de timp anterioară în care au fost executate. Ca urmare, organul 
de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să fie în măsură să anticipeze nevoile 
expertului în ceea ce priveşte necesarul cantitativ şi calitativ al materialelor model de 
comparaţie, în scopul de a evita erorile în formularea concluziilor de către examinator. 
Scriptele de comparaţie trebuie să fie întotdeauna adecvate, suficiente şi să fie de natură a 
uşura munca expertului, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. 

Practic, în activitatea desfăşurată în domeniul expertizei criminalistice grafoscopice de 
multe ori experţii se confruntă cu o serie de dificultăţi şi probleme, motiv pentru care şi 
concluziile la care ajung fac parte din categoria celor privind imposibilitatea identificării 
scriptorului sau, în cel mai bun caz, de probabilitate. Asemenea concluzii pot fi utile anchetei 
numai în măsura în care permit noi reorientări ale activităţii de elaborare a versiunilor şi 
ipotezelor de lucru. 

Astfel, nu de puţine ori, experţii s-au confruntat şi încă se confruntă cu situaţii în care, la 
momentul dispunerii expertizelor de către organele de urmărire penală, scriptele de 
comparaţie lipsesc sau, după caz, cele puse la dispoziţia expertului sunt insuficiente ori nu 
corespund, din anumite puncte de vedere, efectuării unui examen comparativ. În toate aceste 
cazuri, explicaţia dată de cei ce dispun efectuarea expertizelor este aceea că „modelele de 
comparat sunt singurele materiale ce pot fi puse la dispoziţie”. Fără a le nega utilitatea, facem 
precizarea că, în lipsa scriptelor de comparaţie, modelele de comparat20 sunt doar probe de 
scris prelevate de la suspecţi, după reguli cutumiare, învăţate în „şcoală”, şi anume mostre de 
scris, respectiv semnături, executate de persoana bănuită, din „poziţia în şezut”, „în picioare” 
etc.21, ceea ce, de cele mai multe ori, este irelevant şi total insuficient pentru obţinerea unor 
concluzii de certitudine, pozitive sau negative. 

De asemenea, chiar şi atunci când sunt puse la dispoziţia expertului modele de com-
paraţie, de cele mai multe ori se constată că textul scris de mână, precum şi numărul de 
semnături scrise, sunt insuficiente din punct de vedere cantitativ. Ca urmare, expertul care 
examinează scrisul de mână sau semnăturile insuficiente, din perioade depărtate faţă de 
perioada execuţiei documentului în litigiu, are o sarcină extrem de dificilă şi nu poate să 
formuleze concluzii ştiinţifice obiective, având în vedere materialul limitat pus la dispoziţie, 
concluziile fiind adesea subiective şi, în general, de probabilitate sau de imposibilitate a 
identificării. 

Alteori, problemele constă în aceea că suportul pe care este executat modelul de com-
paraţie nu este asemănător suportului pe care este executat scrisul pe documentul în litigiu. 
De asemenea, de multe ori, scrisul şi semnătura de pe modelele de comparaţie nu sunt 

                                                 
20 N.a.: Din contra modelele de comparaţie, ca probe de scris prelevate de la suspecţi, sunt extrem de utile şi 

este indicat să fie prelevate în orice situaţie, examinarea acestora, după caz, punând în evidenţă în plus eventuala 
individualitate şi stabilitate, indiferent de trecerea timpului. 

21 E. Goldan, Reguli de obţinere a documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei scrisului de 
mână şi semnăturii, în Revista română de criminalistică, vol. XIV, nr. 3, iunie 2013, p. 1346. 
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executate cu acelaşi tip de instrument scriptural cu care a fost executat scrisul pe documentul 
în litigiu (stilou cu cerneală, pix, creion cu grafit etc.). 

Din experienţa experţilor în grafoscopie, se pune în evidenţă faptul că scriptele de 
comparaţie, ca documente informale emise anterior documentului în litigiu, s-au dovedit a fi 
cele mai sigure şi mai fiabile pentru examinare şi comparare cu înscrisul în litigiu, în vederea 
identificării scriptorului, faţă de cele formale, adică probele scrise, mostrele sau eşantioanele 
date în faţa organului de urmărire penală sau instanţei de judecată. Avantajul înscrisului 
informal se datorează faptului că a fost efectuat în cursul normal al activităţii şi, astfel, reflectă 
mult mai precis obiceiurile subconştiente ale scriptorului, la timpul când a fost scris, cât mai 
apropiat de perioada emiterii înscrisului în litigiu. 

O altă problemă importantă pusă în evidenţă de experţi, constă în aceea că atunci când 
sunt puse la dispoziţia experţilor, de multe ori, scriptele de comparaţie reprezintă copii ale 
documentelor originale, astfel că nu pot fi analizate şi evidenţiate ştiinţific o serie întreagă de 
caracteristici esenţiale ale scrisului, ce pot ţine de documentul original comparat cu docu-
mentul în litigiu. 

Pentru a veni în ajutorul organelor judiciare în a asigura limitarea, cât mai mult posibil, a 
problemelor şi dificultăţilor puse în evidenţă, în continuare ne propunem să prezentăm câteva 
aspecte importante referitoare la regulile procedurale şi tactice ce ar trebui respectate de 
acestea pentru obţinerea scriptelor ca modele de comparaţie. 

 
3. Obţinerea scriptelor de comparaţie  
Obţinerea scriptelor, ca modele de comparaţie se impune ori de câte ori cauzele aflate în 

lucru privesc şi infracţiuni de fals în înscrisuri.  
Mai întâi, trebuie să menţionăm că există două tipuri de scripte ca materiale model de 

comparaţie, şi anume: 
a. Scripte informale (preexistente, preconcepute, scrise liber), care sunt documente scrise 

şi/sau semnate într-o perioadă anterioară, apropiată datei de emitere a documentului în 
litigiu, cunoscute a fi autentice, în sensul că, în mod cert, au fost scrise/semnate de o anumită 
persoană. În această categorie se încadrează scriptele de comparaţie, ca documente preexis-
tente ce pot fi găsite în depozitele instituţiilor şi autorităţilor publice, la persoanele juridice de 
interes public şi privat, precum şi la persoanele fizice. 

b. Scripte formale (scrise la cerere)22, care sunt documente ce cuprind scris şi/sau 
semnături ale persoanelor suspecte după dictare, denumite şi eşantioane, probe de scris sau 
mostre. În cazul probelor formale, un mare dezavantaj în stabilirea de concluzii categorice 
certe de către expert, în ceea ce priveşte identitatea scriptorului, îl constituie faptul că de cele 
mai multe ori, dacă suspectul care scrie şi semnează după dictare este şi adevăratul scriptor al 
documentului în litigiu, în mod cert va avea şi tendinţa să îşi deghizeze scrisul şi semnătura, 
pentru a nu putea fi identificat. Mai mult, chiar şi atunci când nu există nicio tendinţă de 
deghizare a scrisului din partea suspectului, nicio încercare a acestuia de a ascunde ceva, totuşi 
scrisul astfel executat nu poate reprezenta sau ilustra pe deplin obiceiurile subconştiente ale 
scriptorului, în special pe cele cu mulţi ani în urmă. Proba de scris, model de comparaţie 
formal, după dictare, trebuie să fie adecvată scrisului de pe documentul în litigiu, pentru a face 
obiectul unui examen comparativ cu scrisul în litigiu. Cu privire la modelele de comparaţie 
formale, ca probe de scris la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei de 

                                                 
22 C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 497. 
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judecată, menţionăm că există şi unele dezavantaje, şi anume: - scrisul model de comparaţie 
luat după dictare de la suspecţi nu poate fi cât mai apropiat de scrisul în litigiu, în comparaţie 
cu scrisul executat anterior celui în litigiu, respectiv în cursul activităţilor normale ale 
scriptorului; - pentru suspectul de la care se prelevează proba de scris model de comparaţie nu 
se pot crea şi/sau asigura aceleaşi condiţii de mediu ca cele în care a fost executat scrisul în 
litigiu (ploaie, vânt, ger etc.) - nu pot fi reproduse toate circumstanţele (- fizice: scris din 
poziţia în picioare, în genunchi, pe spatele altei persoane, pe un perete ori, după caz, să fie 
scrise cu altă mână decât aceea cu care scrie în mod obişnuit etc.; - psihice: în condiţii de 
oboseală accentuată, stare de ebrietate, ale unei emoţii puternice pozitive sau negative, sub 
imperiul substanţelor toxice sau stupefiante etc.), în care a fost realizat scrisul în litigiu, 
circumstanţe care pot influenţa mult scrisul respectiv, iar lipsa acestora poate face imposibilă 
obţinerea unor probe de scris similare, situaţie în care şi dispunerea şi efectuarea expertizei 
grafoscopice, în cel mai bun caz, nu poate fi decât pur formală şi fără nicio utilitate în cauza 
instrumentată.  

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, precizăm că în vederea dispunerii expertizelor 
grafoscopice, pentru a asigura condiţiile optime obţinerii unor concluzii ştiinţifice categorice 
şi certe, strict necesare în aflarea adevărului, ar trebui să fie puse la dispoziţia expertului în 
primul rând probe de scris informale originale, iar când acestea sunt insuficiente sau organul 
de urmărire penală ori instanţa de judecată apreciază că este necesar, atunci să se procedeze şi 
la solicitarea unor probe de scris formale de la suspecţi, după dictare, adecvate scrisului de pe 
documentul în litigiu. 

Scriptele de comparaţie informale, preexistente, pot fi obţinute, după caz, din depozitele 
publice, de la persoanele fizice care le deţin, precum şi de la suspecţi. Organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată pot avea în vedere şi urmări, în acelaşi timp, obţinerea de 
scripte de comparaţie prin toate aceste modalităţi, aspect foarte util expertului, care, în acest 
fel, poate ajunge la concluzii categorice şi certe, extrem de utile în aflarea adevărului. 

Obţinerea scriptelor de comparaţie trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor 
Codului de procedură penală şi a regulilor de tactică criminalistică23, altele decât cele stabilite 
prin normele dreptului procesual privind efectuarea actelor de urmărire penală. 

Din punct de vedere procedural, există mai multe posibilităţi legale de a obţine scripte de 
comparaţie, respectiv:  

- eliberarea scriptelor la solicitarea prin adresă de către organele judiciare, conform  
art. 183 alin (2) C. proc. pen.;  

- ridicarea scriptelor de către organele judiciare, conform art. 169 C. proc. pen., inclusiv, 
după caz, ridicarea silită, în condiţiile art. 171 C. proc. pen.;  

- ridicarea scriptelor în urma unor percheziţii efectuate de organele judiciare, conform  
art. 159-167 C. proc. pen. 

                                                 
23 În acest sens, Emilian Stancu apreciază că tactica criminalistică ... „este un domeniu care înglobează un 

ansamblu de procedee şi reguli specifice, destinate efectuării unor acte de procedură sau activităţi procedurale”. 
Astfel, acest domeniu, fiind bazat pe dispoziţiile legii procesual penale şi pe experienţa generalizată a organelor de 
urmărire penală, este destinat în primul rând să formuleze reguli de organizare şi desfăşurare a activităţilor de 
anchetă, prin tactici referitoare la: - planificarea cercetării infracţiunilor în dosarul cauzei; - interacţiunea dintre 
organele de urmărire penală, organele operative de investigaţie şi cele de criminalistică şi de efectuare a experti-
zelor; - stabilirea ipotezelor şi versiunilor criminalistice privind infracţiunea săvârşită, autorii şi contribuţia acestora 
la săvârşirea infracţiunii etc. A se vedea şi: E. Stancu, Criminalistica, vol. II, ed. a III-a, Ed. Actami, Bucureşti, 
1999, p. 27; N. Niţă, E. Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 42. 
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Din punct de vedere al tacticii criminalistice, după caz, importante sunt: stabilirea tuturor 
problemelor de lămurit în cauză cu privire la documentele în litigiu, stabilirea versiunilor şi 
ipotezelor de lucru cu privire la persoanele suspecte care au scris ori au semnat documentele în 
litigiu, la data când au fost scrise şi semnate documentele respective, la condiţiile şi 
circumstanţele în care au fost scrise, la locurile unde ar putea fi găsite scripte de comparaţie 
informale scrise şi semnate de către suspecţi la date apropiate, anterioare sau ulterioare faţă de 
data emiterii documentelor în litigiu, precum şi investigaţiile organelor de cercetare penală 
efectuate în acest scop. De modul în care sunt rezolvate toate aceste probleme depinde în cea 
mai mare măsură obţinerea succesului în aflarea adevărului legat de stabilirea scriptorului 
documentului aflat în litigiu. 

 
3.1. Obţinerea scriptelor de comparaţie informale din depozitele publice. În conformitate 

cu art. 183 alin. (2) din Codul de procedură penală, dacă scriptele se găsesc în depozite 
publice, autorităţile în drept sunt obligate a le elibera. Din această normă imperativă rezultă 
posibilitatea oferită organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată de a solicita în scris 
autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor de drept public şi privat să le pună la dispoziţie orice 
document necesar ca model de comparaţie pentru expertiza grafoscopică, corelativ cu obli-
gaţia acestora de a le preda solicitantului. 

Obligaţia menţionată mai sus revine autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, 
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor 
şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, regiilor auto-
nome, denumite autorităţi şi instituţii publice, precum şi societăţilor comerciale de orice fel, 
organizaţiilor şi fundaţiilor etc. Practic, pentru a fi solicitate scripte de comparaţie, poate fi 
avută în vedere orice instituţie sau organizaţie cu care, în timp, a avut legătură fiecare dintre 
suspecţi, cum ar fi:  

- locurile succesive de muncă, din arhiva cărora pot fi obţinute documente scripte de 
comparaţie din dosarul personal, precum şi din alte dosare de arhivă, documente scrise şi 
semnate personal (cereri, contracte, chitanţe, state de plată, documente bancare etc.);  

- taxe şi impozite, unde sunt cereri completate ori scrise de mână;  
- notariate, cabinete de avocatură etc., unde în afara cererilor pot fi găsite şi alte tipuri de 

documente scrise de suspecţi etc. 
La solicitarea documentelor model de comparaţie, trebuie să se ţină seama de data docu-

mentul în litigiu. Astfel, trebuie avut în vedere că documentele solicitate, model de com-
paraţie, trebuie să fi fost executate în aceeaşi perioadă sau în perioade apropiate execuţiei 
litigiului. 

Termenul general de rezolvare a solicitării, conform prevederilor legale24, este de 30 de 
zile, în care autoritatea respectivă trebuie să trimită cu adresă, în original, documentele 
solicitate, prin care astfel certifică şi autenticitatea înscrisurilor ca fiind scrise şi/sau semnate 
de către persoana nominalizată în solicitare, în cursul normal al activităţii sale. Cu toate 
acestea, documentul cu scrisul informal încă mai ridică problema autenticităţii, astfel încât 
organul de urmărire penală ori instanţa de judecată trebuie să se asigure că materialele model 
de comparaţie obţinute provin de la persoana indicată în adresa instituţiei sau autorităţii care 
le-a trimis. 

                                                 
24 Potrivit prevederilor art. 8 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002. 
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În scopul autentificării scrisului de pe scriptele de comparaţie obţinute, în practică se 
acceptă declaraţia suspectului cu privire la autenticitatea documentelor obţinute. Pentru 
aceasta, documentele obţinute din depozitele publice sunt prezentate suspectului de la care se 
prezumă că provin, pentru a le recunoaşte şi, implicit, a-şi recunoaşte scrisul şi semnătura. 
Activitatea se poate desfăşura şi sub forma unei prezentări a mai multor documente, dintre 
care să recunoască documentele scrise şi semnate de el personal. În legătură cu această 
activitate se poate întocmi un proces-verbal sau i se poate lua o declaraţie suspectului, în care 
se vor menţiona aspecte privind: data, ora şi locul unde a fost desfăşurată activitatea, 
persoanele prezente cu toate datele lor de identificare, documentele care au fost prezentate şi 
principalele lor caracteristici de identificare, declaraţiile suspectului cu privire la recunoaşterea 
sau nerecunoaşterea scrisului, principalele date pe care le invocă suspectul în recunoaşterea 
documentului (de unde şi de când provine, în ce condiţii a fost scris şi semnat etc.), cum 
motivează necunoaşterea documentului etc. 

Nerecunoaşterea documentului model de comparaţie, a scrisului şi a semnăturii de pe 
acesta, înainte de a dispune expertiza grafoscopică, implică obligaţia organului de urmărire 
penală ori a instanţei de judecată de a clarifica această problemă prin orice mijloace de probă: 
adresă la instituţia ori autoritatea care a eliberat documentul pentru a confirma sau nu cele 
declarate de suspect, audieri de martori etc. În acest sens, avem în vedere că în cazul în care 
modelul de comparaţie este mincinos şi concluziile expertului, care a prezumat că este 
autentic, vor fi eronate. 

În legătură cu scriptele de comparaţie, menţionăm încă o dată că, pe lângă faptul că atât 
scrisul de mână, cât şi semnăturile trebuie să fie autentice, acestea trebuie să fie în acelaşi timp 
şi adecvate unui examen comparativ, adică să fie originale, şi nu în copie. Întodeauna, pentru 
efectuarea unui examen comparativ, este necesar a se pune la dispoziţia expertului documente 
originale, şi nu fotocopii ale acestora (copie xerografică, fax etc.). Prin procedeul de 
fotocopiere, mai ales în cazul copierii unor documente deja fotocopiate, se pierd detalii, se 
schimbă tonurile, nuanţele ori contrastul. Dacă examinatorul trebuie să identifice succesiunea 
unor suprapuneri de trasee grafice, în condiţiile fotocopiilor, acest lucru este imposibil. În mod 
excepţional, expertul poate admite, dar numai în anumite condiţii, documente model de 
comparaţie, dar numai prima fotocopie (prima generaţie). Ca urmare, în cazul în care este 
imposibilă obţinerea documentelor originale, dispunerea expertizei grafoscopice trebuie să 
aibă loc numai după consultarea expertului cu privire la documentele puse la dispoziţie. 

Din punct de vedere cantitativ, menţionăm că prin punerea la dispoziţia expertului a cât 
mai multe scripte de comparaţie, originale şi autentice, se creează posibilitatea obiectivă de a 
se ajunge la concluzii ştiinţifice categorice şi certe, extrem de utile în aflarea adevărului cu 
privire la identitatea sau nonidentitatea scriptorului documentului în litigiu. 

Din punct de vedere calitativ, pentru a ajunge la concluzii ştiinţifice categorice şi certe de 
identitate sau nonidentitate, cele mai bune documente scripte de comparaţie ce trebuie să fie 
puse la dispoziţia expertului sunt documente similare litigiului. Astfel, dacă documentul 
litigios este reprezentat de una sau mai multe chitanţe, atunci şi documentele model de 
comparaţie trebuie să fie cât mai multe chitanţe originale şi autentice. Dacă documentul în 
litigiu este reprezentat de unul sau mai multe contracte, şi modelul de comparaţie trebuie să fie 
acelaşi gen de contracte. În acest sens, din practica experţilor rezultă că: „scriptorul se 
controlează într-un anumit mod în momentul execuţiei semnăturii ori caracterelor grafice ce 
compun unele menţiuni, când este vorba de un testament sau un contract ori un document 
bancar şi altfel când scrie o scrisoare sau semnează un stat de plată. Totodată, o persoană poate 
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avea mai multe tipuri de semnătură, în funcţie de documentul semnat”25. Prin respectarea 
condiţiilor de ordin calitativ a scriptelor de comparaţie, expertul are posibilitatea de a analiza 
presiunea, mărimea şi proporţiile scrisului, spaţierea, înclinarea şi, în acelaşi timp, utilizarea 
spaţiului suportului pe care s-a scris. 

O primă concluzie. Atunci când se procedează la obţinerea scriptelor de comparaţie 
informale din depozitele publice, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

- să fie depuse toate eforturile necesare pentru a identifica şi obţine documente originale, 
emanate în cursul normal al activităţii suspecţilor, care să fie puse la dispoziţia expertului 
examinator, ca modele de comparaţie; 

- să se procedeze la identificarea şi obţinerea, ca model de comparat, de documente 
similare celor în litigiu; pe cât posibil, mostrele colectate să fie de acelaşi tip cu cele în litigiu, 
să aibă aceeaşi liniatură, aceeaşi dimensiune, să fie scrise cu acelaşi tip de instrument 
scriptural; 

- documentele obţinute să fie redactate, pe cât posibil, în aceeaşi perioadă de timp cu cele 
în litigiu (cu puţin timp înainte, respectiv după); 

 
3.2. Obţinerea scriptelor de comparaţie informale de la persoane fizice. Din punct de 

vedere procedural, în conformitate cu art. 183 alin (3) C. proc. pen., dacă scriptele se găsesc la 
o persoană, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată îi pune în vedere să le 
prezinte. 

În acest caz, apreciem că este vorba de orice persoană fizică care, din investigaţii şi 
cercetări, a rezultat că deţine documente scrise şi/sau semnate de către persoana suspectată că 
a scris şi/sau semnat documentul aflat în litigiu. 

Ca urmare, din punct de vedere tactic, orice asemenea persoană trebuie mai întâi să fie 
audiată, pentru a lămuri diferitele probleme pe care le ridică o asemenea situaţie, cum ar fi: 
dacă cunoaşte persoana suspectă, de când şi în ce condiţii, dacă este sau nu rudă cu persoana 
suspectă, în ce relaţii a fost în timp şi în ce relaţii este în prezent cu aceasta, dacă a primit şi 
are documente scrise de aceasta, când şi în ce condiţii le-a primit, cum poate dovedi că 
documentele chiar dacă provin de la persoana suspectă sunt scrise şi/sau semnate de aceasta, 
unde sunt ţinute documentele, cine mai ştie de ele etc. Totodată, după audiere, acestei 
persoane i se aduce la cunoştinţă în scris că i se pune în vedere să prezinte şi să predea 
documentele despre care a făcut vorbire în declaraţie. 

La audierea sau la continuarea audierii persoanelor menţionate mai sus, apreciem că, în 
condiţiile art. 117 C. proc. pen., trebuie să se ţină cont şi de calitatea acestora în raport cu 
suspectul: dacă îi sunt soţ, ascendenţi sau descendenţi în linie directă, fraţi sau surori ori dacă 
au avut calitatea de soţ al acestuia. Având una din calităţile menţionate, orice persoană are 
dreptul de a refuza să dea declaraţie în calitate de martor. În asemenea condiţii, considerăm că, 
dacă din investigaţii şi cercetări a rezultat că persoana respectivă deţine documente scrise 
şi/sau semnate de către persoana suspectată, în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (3) C. 
proc. pen., organul de urmărire penală sau instanţa de judecată îi poate pune în vedere să le 
prezinte. 

Predarea documentelor de către persoana în cauză şi primirea lor de către organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată se face pe bază de proces-verbal, în care se fac şi 
                                                 

25 E. Goldan, Reguli de obţinere a documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei scrisului de 
mână şi semnăturii, în Revista română de criminalistică, vol. XIV, nr. 3, iunie 2013, p. 1346. 
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toate menţiunile necesare cu privire la autenticitatea scrisului de către suspect, aşa cum sunt 
prezentate de persoana care predă documentul. 

Indiferent de situaţie, în continuare rămâne însă problema autenticităţii documentului 
model de comparaţie astfel obţinut, în sensul că organul de urmărire penală sau instanţa de 
judecată trebuie să certifice că provine de la persoana suspectă. Aşa cum am arătat mai sus, în 
scopul autentificării scrisului de pe scriptele de comparaţie obţinute, i se poate lua declaraţie 
suspectului cu privire la autenticitatea documentelor obţinute ori îi pot fi prezentate mai multe 
documente din care să le recunoască pe cele care îi aparţin, întocmind şi un proces-verbal în 
acest sens. De asemenea, organul de urmărire penală ori a instanţa de judecată poate clarifica 
această problemă prin orice mijloace de probă, aşa cum am precizat mai sus. 

 
3.3. Obţinerea scriptelor de comparaţie informale şi formale de la suspecţi. Din punct de 

vedere procedural, în conformitate cu art. 183 alin (5) C. proc. pen., organul de urmărire 
penală sau instanţa de judecată poate solicita suspectului sau inculpatului să prezinte o piesă 
scrisă cu mâna sa ori să scrie după dictare. 

Principalul avantaj al unor asemenea scripte de comparaţie constă în aceea că obţinerea 
lor este mai rapidă, fiind rezolvată şi problema autenticităţii, ceea ce nu poate fi admis ca fiind 
perfect valabil în orice situaţie. Avem în vedere faptul că, în funcţie de caz, suspecţii pot 
prezenta documente ca fiind piese scrise de mâna lor, dar realitatea să fie alta. Ca urmare, 
indiferent care este realitatea, aceasta trebuie dovedită prin orice mijloace legale de probă. 

Astfel, în cazul pieselor prezentate de suspect ca fiind scrise de el, considerăm că este 
necesar şi util ca organul de urmărire penală sau instanţa de judecată să verifice prin orice 
mijloace de probă autenticitatea acestora, înainte de a dispune efectuarea expertizei 
grafoscopice. 

Unul dintre dezavantajele pieselor scrise după dictare constă în posibilitatea suspectului 
sau inculpatului de a-şi deghiza scrisul, în speranţa că îl va induce în eroare pe expert. Luând 
în considerare o asemenea posibilitate, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată o 
pot lămuri numai în contextul expertizei.  

Pentru aceasta, apreciem că, în ordonanţa de efectuare a expertizei grafoscopice, organul 
de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să pună şi întrebări prin care să aibă în 
vedere dacă la piesele scrise după dictare există caracteristici specifice scrisului deghizat şi în 
ce măsură afectează acestea concluziile expertizei. 

Totodată, în activitatea de obţinere a scriptelor de comparaţie de la suspect, organul de 
urmărire penală ori instanţa de judecată trebuie să ţină cont şi de faptul că există diverşi factori 
care pot determina, în timp, modificări ale scrierii de mână. Astfel, vârsta, accidentele, boala 
etc. pot duce la deteriorarea abilităţilor de a scrie. Este util să se ia în considerare, spre 
exemplu, faptul că un adolescent îşi poate schimba într-o perioadă scurtă de timp foarte mult 
scrisul şi semnătura, datorită perfecţionării, în mod mai mult sau mai puţin conştient, a 
abilităţilor de a scrie şi de a semna. De asemenea, pe durata de viaţă a unei persoane, treptat, în 
timp, scrisul se poate schimba datorită evoluţiei, dar pot apărea şi o serie de factori care 
provoacă o schimbare dramatică într-o perioadă scurtă de timp. Mai mult, o traumă suferită, 
cum ar fi un accident vascular cerebral, boală (boala lui Parkinson, coreea) sau pierderea unui 
membru apropiat de familie, sau medicaţia, ori abuzul de substanţe medicamentoase pot afecta 
scrierea manuscrisă, pot avea efecte deosebite în plan grafic. Dacă aceste situaţii nu existau la 
momentul realizării documentului în litigiu, scrisul executat sub imperiul acestor factori nu 
poate fi folosit de către expert pentru identificarea scriptorului. Este bine ştiut, de asemenea, că 
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emoţiile, stările psihice neobişnuite şi diferitele afecţiuni la acest nivel s-ar traduce în scris 
prin semne specifice – spre exemplu apariţia paragrafiei sau agrafiei26. În acelaşi timp, nu este 
lipsit de importanţă faptul că un dependent de droguri poate avea o schimbare destul de 
pregnantă a scrisului şi semnăturii faţă de perioada dinainte de dependenţă. 

În continuare, vom prezenta câteva particularităţi tactice care stau la baza obţinerii 
scriptelor de comparaţie da la suspecţi sau inculpaţi. 

 
3.3.1. Obţinerea pieselor scrise cu mâna de suspect sau inculpat. Piesele scrise cu mâna 

de suspect sau inculpat, care îi pot fi solicitate să le prezinte, sunt documente informale 
preexistente scrise şi/sau semnate de acesta într-o perioadă anterioară, apropiată datei de 
emitere a documentului în litigiu, pe care suspectul sau inculpatul le deţine şi pe care poate să 
le predea în vederea efectuării expertizei grafoscopice. 

Într-un asemenea caz, este extrem de important ca modelul de comparat să fi fost executat 
de către suspect sau inculpat cu cel mult doi sau trei ani înainte sau, eventual, după data la care 
a fost redactat documentul aflat în litigiu. Este absolut necesar să se cunoască şi să se înţeleagă 
de către organul de urmărire penală ori instanţa de judecată că asemenea piese scrise anterior 
şi prezentate de suspect sau inculpat sunt extrem de utile expertului, astfel că este obligatoriu 
să nu se pună la dispoziţia examinatorului exclusiv numai scris formal, executat după dictare 
de persoana suspectă la data dispunerii expertizei. 

Pentru obţinerea pieselor scrise cu mâna, model de comparaţie, din categoria celor 
informale, preexistente, trebuie să se ţină cont şi de condiţiile de redactare a documentului 
aflat în litigiu. Astfel, dacă scrisul în litigiu este un scris cursiv, şi scrisul pe modelul de 
comparaţie trebuie să fie cursiv. Dacă scrisul în litigiu este executat cu majuscule, atunci şi cel 
de pe modelul de comparaţie, astfel obţinut, trebuie să fie realizat tot cu majuscule. De 
asemenea, suportul pe care este executat modelul de comparaţie obţinut de la suspect trebuie 
să fie asemănător suportului pe care este executat litigiul. 

Totodată, la obţinerea pieselor scrise cu mâna de suspect trebuie să se aibă în vedere că, 
dacă scrisul, respectiv semnătura în litigiu sunt executate cu instrument scriptural cu cerneală, 
atunci şi modelele de comparaţie obţinute de la suspect trebuie să fie din categoria celor 
executate cu instrument scriptural cu cerneală. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul în care 
litigiul este executat cu instrument scriptural prevăzut cu mină de grafit (creion) sau cu pastă 
(pix) etc. 

 
3.3.2. Obţinerea pieselor scrise după dictare de suspect sau inculpat. Piesele scrise după 

dictare de suspect sau inculpat sunt documente formale ce pot să cuprindă, după caz, scris 
şi/sau semnături ale persoanelor suspecte, realizate de acestea după dictarea făcută de organele 
de urmărire penală. 

În această situaţie, în primul rând este foarte important ca scrisul şi/sau semnăturile model 
de comparaţie, scrise de suspect după dictare, să fie suficiente din punct de vedere cantitativ.  

Suficient înseamnă să fie scrise după dictare atât de mult text şi semnături ca modele de 
comparaţie, cât apreciază în mod justificat organul de urmărire penală că ar fi necesar pentru a 
elimina din cercul de suspecţi orice alt scriptor ca autor al documentului în litigiu. În acest 
sens, organul de urmărire penală se poate consulta şi cu expertul, înainte de dispunerea 

                                                 
26 L. Bidion, I. Vicol, Îndrumarul specialistului în grafoscopie, Bucureşti, 1970, p. 16; A. Frăţilă, Gh. Păşescu, 

Expertiza criminalistică a scrisului şi semnăturii de cuantum redus, Ed. Pro Universitaria, 2008. 
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expertizei. Din punctul de vedere practic, al examinatorului, nu există neapărat o limită în ceea 
ce priveşte cantitatea de documente care să fie acoperite cu scris de mână ori un număr strict 
de semnături model de comparaţie. Însă persoana care colectează astfel de documente trebuie 
să asigure şi să pună la dispoziţia expertului cât mai multe elemente posibile spre comparaţie. 
De asemenea, în acest context apreciem că, din punct de vedere cantitativ, nu este suficient 
totuşi să fie doar multe scripte de comparaţie scrise după dictare, ci este necesar ca acestea să 
fie necontestate şi, în acelaşi timp, să aibă şi calitatea de a fi comparabile. 

Astfel, din activitatea practică a experţilor27 rezultă că atunci când litigiul este reprezentat 
de scris de mână este necesar ca modelul de comparaţie scris de mână să fie prezent pe cel 
puţin trei până la cinci pagini de scris cursiv, pentru fiecare document în litigiu scris în 
perioade diferite de timp, iar în cazul semnăturilor, douăzeci sau treizeci de semnături. 
Numărul acestora poate fi mai mic atunci când semnăturile în litigiu sunt literale şi se pune la 
dispoziţia expertului şi scris de mână. Mai multe modele de comparaţie sunt necesare atunci 
când scriptorul nu are stabilitate în execuţia caracterelor grafice sau a semnăturilor. 

Din practica experţilor rezultă că sunt şi diferite situaţii în care apare scris în litigiu, 
situaţii care implică metode, tehnici şi tactici specifice de obţinere a scriptelor de comparaţie. 

Astfel, există situaţii în care scrisul în litigiu este executat pe suprafeţe mari, spre exemplu 
pe suprafaţa pereţilor, geamurilor, conductelor de termoficare etc., folosind ca instrument 
scriptural cretă, fragmente de cărămidă ori pensule cu vopsea etc. În aceste situaţii considerăm 
că se pot preleva modele de comparaţie, prin scris după dictare executat în condiţii asemă-
nătoare (suprafaţă, element scriptural folosit, poziţie de scriere etc.). De asemenea, în aceste 
cazuri, pentru a depista orice tendinţe de deghizare, apreciem că este util să fie obţinute şi 
piese scrise după dictare pe suport de hârtie, piese care trebuie să conţină scris executat cu 
instrumente de scris uzuale, în condiţii normale, sub formă de declaraţii etc. Totodată, pentru 
obţinerea unor concluzii cu un grad mare de certitudine, este necesar să fie obţinute şi puse la 
dispoziţia expertului şi piese scrise anterior de suspect, din categoria celor informale. 

O situaţie aparte o reprezintă şi documentele aflate în litigiu reprezentate de diferite tipuri 
de formulare completate cu scris de mână. Din practica experţilor rezultă că un scriptor 
execută într-un anumit mod caracterele grafice, atunci când acesta este restrâns de spaţiul unui 
formular, şi într-un alt mod, când suportul pe care realizează scrierea nu este prevăzut cu astfel 
de spaţii. În situaţii de acest gen, suplimentar scriptelor de comparaţie menţionate mai sus, în 
mod obligatoriu, persoana care prelevează scris ori semnături model de comparat trebuie să 
obţină formulare tipizate identice, în alb, asemenea celor în litigiu. Pe mai multe din aceste 
formulare se va solicita suspectului să le completeze, folosind menţiuni şi expresii din scrisul 
în litigiu. 

 În vederea obţinerii pieselor scrise după dictare de la suspect sau inculpat este extrem de 
important ca organul de urmărire penală, la prelevarea scrisului model de comparaţie după 
dictare, să aibă în vedere elaborarea unui plan, pentru a insera în dictare expresii, cuvinte, cifre 
aflate în cuprinsul scrisului model de comparaţie, ori pentru a organiza o diversitate de 
caractere literale ori cifrice. Din punct de vedere tactic, dictarea poate fi întreruptă de mai 
multe ori, pentru a determina persoana bănuită să semneze după fiecare întrerupere, obţinând 
astfel mai multe semnături în cuprinsul aceluiaşi document. 

                                                 
27 E. Goldan, Reguli de obţinere a documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei scrisului de 

mână şi semnăturii, în Revista română de criminalistică, vol. XIV, nr. 3, iunie 2013, p. 1346. 
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Principalele recomandări făcute de experţi, pentru obţinerea pieselor scrise după dictare 
se referă la următoarele aspecte: 

- să fie folosit acelaşi tip de instrument scriptural (cerneală, pix, creion etc.) şi, pe cât 
posibil, acelaşi tip de suport cu cel al documentului în litigiu; 

- scrisul model de comparaţie trebuie să fie executat în aceleaşi circumstanţe ca şi scrisul 
în litigiu; în cazul în care scriptorul a executat semnătura sau scrisul stând în picioare, pe 
scaun, în genunchi, pe spatele unei persoane, pe un obiect vertical etc., din aceeaşi poziţie va 
trebui să execute şi suspectul scrisul model de comparaţie; 

- dacă suspectul scrie cu ambele mâini, scrisul prelevat va trebui executat cu ambele 
mâini, marcând corespunzător documentele; 

- să fie prelevat scris suficient, pentru ca scriptorul (suspectul sau inculpatul) să-şi etaleze 
toată gama de caracteristici ale scrisului propriu, fără posibilitatea de a-şi deghiza scrisul; 

- scrisul să fie realizat în aceleaşi condiţii în care fost executat scrisul în litigiu; dacă 
documentul suspect prezintă scris cursiv, scrisul model de comparaţie trebuie executat cu 
acelaşi tip de scris; dacă documentul în litigiu conţine scris cu majuscule, scrisul modelul de 
comparat trebuie luat cu majuscule; dacă scrisul în litigiu conţine atât majuscule, cât şi scris 
cursiv, la fel trebuie să fie şi scrisul model de comparat; 

- creşterea vitezei de dictare, pentru a mări viteza de scriere a suspectului scriptor, astfel 
încât scrisul să fie cât mai natural şi să fie împiedicat, pe cât posibil, să îşi deghizeze scrisul. 

 
Concluzii şi propuneri 
În cadrul unei expertize grafologice, concluziile emise de expert sunt direct dependente de 

opiniile formulate în mod neechivoc, susţinute de argumentaţii ştiinţifice riguroase şi 
obiective, în acelaşi timp.  

Având în vedere că, în ansamblul metodelor şi tehnicilor folosite în analiza grafoscopică, 
baza este reprezentată de metode logice, precum comparaţia, analiza, sinteza ş.a., de metode 
empirice bazate pe percepţii, observaţii şi experienţă etc., precum şi de metode experimentale, 
o importanţă deosebită revine materialului examinat, respectiv scriptelor de comparaţie.  

Întotdeauna, în demersul său către identificarea persoanei care a efectuat un scris ori 
executat o semnătură, expertul va căuta atât ceea ce este comun, cât şi ceea ce este diferit, între 
reprezentările grafice supuse examinărilor. Însă, nu de puţine ori, acesta se confruntă cu 
situaţii în care, la momentul dispunerii expertizelor, scriptele de comparaţie puse la dispoziţie 
sunt insuficiente cantitativ ori nu corespund calitativ, din anumite puncte de vedere, în scopul 
efectuării unui examen comparativ riguros ştiinţific. 

Premisele identificării scriptorului documentului aflat în litigiu stau, printre altele, şi în 
calitatea materialelor examinate, fie că sunt în litigiu ori modele de comparat. Dacă în ceea ce 
priveşte litigiul, la momentul punerii la dispoziţia expertului, nu poate fi controlat din punct de 
vedere calitativ sau cantitativ şi nu i se pot aduce modificări calitative ori cantitative, nu 
acelaşi lucru se poate spune despre scriptele de comparaţie. Cantitatea şi calitatea acestora ţin 
de competenţele şi profesionalismul organelor de urmărire penală, strict orientate spre evitarea 
erorilor judiciare prin respectarea unuia dintre cele mai importante principii ale procesului 
penal, aflarea adevărului. 

Ca urmare, ţinând cont de principalele aspecte puse în evidenţă prin acest studiu, pentru a 
veni în sprijinul celor ce dispun expertize criminalistice ale scrisului, respectiv ale semnăturii 
şi, nu în ultimă instanţă, şi în sprijinul experţilor, considerăm că, la nivelul organelor de 
poliţie, al parchetelor şi instanţelor, este oportună şi utilă existenţa unui manual cu procedurile 
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specifice de urmat pentru obţinerea scriptelor de comparaţie, care să aibă în vedere diferitele 
situaţii ivite în practica judiciară. 

De asemenea, considerăm că, până la elaborarea şi utilizarea unui asemenea manual, 
urmărind îndrumările formulate şi expuse mai sus, persoanele care dispun expertize grafice 
ajută expertul criminalist în demersul său de a emite, în urma solicitărilor, concluzii ştiinţifice, 
pertinente şi obiective, în final cu efecte pozitive în ceea ce priveşte activitatea depusă pentru 
aflarea adevărului. 
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Rezumat: 
Locurile de detenţie reprezintă un subiect important în spaţiul public, ele fiind prezentate intens în 

ultima perioadă. S-a discutat despre supraaglomerare, despre precaritatea condiţiilor de detenţie, 
despre calitatea slabă a hranei. Cu toate acestea, abordările despre traseul unui deţinut după liberare 
sunt aproape inexistente în media, părând că nu este important ce se întâmplă cu respectiva persoană 
după ce părăseşte porţile închisorii. Cercetarea de faţă este parte integrantă a proiectului „Etnografia 
tranziţiilor la deţinuţi”, proiect derulat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea 
din Oslo, Norvegia, proiect ce îşi propune o înţelegere avansată a procesului de reintegrare socială, 
din perspectiva subiectivă a foştilor deţinuţi, urmărind procesele, interacţiunile, conflictele şi situaţiile 
cu care aceştia se confruntă. După monitorizarea unui număr de 58 de foşti deţinuţi romi şi români 
timp de un an după liberare, urmărim să evidenţiem modul în care se face trecerea de la statutul de 
persoană privată de libertate către acela de om liber, integrat în societate şi cum îşi găsesc, fiecare 
dintre aceşti, oameni drumul către casă sau, din contră, înapoi spre închisoare. 

 
Cuvinte-cheie: închisoare; libertate; fost deţinut; obstacole; provocări. 
 
 
Introducere 
Închisorile, ca spaţii privative de libertate, reprezintă locuri în care indivizi pedepsiţi 

pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legislaţia penală au fost izolaţi de societate şi 
puşi pentru o perioadă determinată de timp într-un context în care nu îşi mai gestionează 
singuri programul, activităţile, dorinţele, aceste lucruri fiind reglamentate instituţional, prin 
regulamentele interne ale instituţiei penitenciare.  

Interesul opiniei publice asupra penitenciarelor şi a vieţii care se desfăşoară în spatele 
gratiilor de fier a devenit cu mult mai mare de când oameni din spaţiul public, condamnaţi 
pentru săvârşirea unor infracţiuni mai ales de ordin economic, au ajuns în aceste spaţii. Atunci 
s-a constatat că există condiţii precare de detenţie în închisorile româneşti, accesul la programe 
şi la servicii medicale nu este tocmai facil, că rata recidivei este foarte mare. Cercetări care să 
analizeze condiţiile de viaţă ale oamenilor din închisori au fost realizate de-a lungul anilor atât 
de către specialişti independenţi, dar şi de către departamentele spacializate ale Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.  

Prezenta comunicare ştiinţifică prezintă concluziile unui demers care însă a avut ca scop o 
altă parte a executării pedepsei penale: ce se întâmplă cu deţinutul care şi-a ispăşit pedeapsa, 
este liberat condiţionat sau la termen şi revine în societate? Care este parcursul acestuia, cum 
este tratat de societatea civilă şi de instituţiile statului, şi, mai mult, el ajunge să recidiveze sau 
a învăţat o lecţie în penitenciar şi devine un om onest, care să respecte regulile generale 
impuse de societate? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care ne-am propus să răspundem 
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în momentul conturării cercetării de teren iniţiate în parteneriat cu Universitatea din Oslo, 
Norvegia. Proiectul, denumit „Etnografia tranziţiilor la deţinuţi”, şi-a propus o înţelegere 
avansată a procesului de reintegrare socială din perspectiva subiectivă a foştilor deţinuţi. 
Pentru că este o temă de actualitate, iar reintegrarea socială a foştilor condamnaţi nu a fost 
abordată în literatura de specialitate din România, deşi ea este prezentă în preocupările 
cercetătorilor europeni, s-a ajuns la concluzia că o abordare calitativă, etnografică este cea 
potrivită pentru acest tip de cercetare. Fiind o cercetare calitativă, în desfăşurarea etapelor de 
recrutare a participanţilor şi de realizare a interviurilor cu participanţii, cercetătorii au avut 
parte de experienţe inedite şi de foarte multă mobilitate, fiind vorba de o categorie de persoane 
cercetate cu o mobilitate geografică foarte mare. 

 
1. Metodologia cercetării şi recrutarea participanţilor 
Aşa cum am precizat, pentru a evidenţia impactul mediului social, cultural şi politic 

asupra procesului de reintegrare, cercetarea s-a desfăşurat în două ţări din Uniunea Europeană, 
România şi Norvegia, iar participanţii la acest demers au fost deţinuţi români şi rromi, liberaţi 
din penitenciarele româneşti şi norvegiene. În România recrutarea participanţilor s-a realizat 
cu sprijinul Penitenciarului Bucureşti - Jilava, fiind monitorizaţi 58 de foşti deţinuţi, 30 
români, 24 rromi şi 4 aparţinând altor minorităţi. 

Metodologia cercetării a fost construită pe un design etnografic, în sensul că, după recru-
tare, participanţii au interacţionat des cu cercetătorii, care efectiv s-au transpus în lumea 
acestora. Principalele metode de cercetare utilizate au fost: observaţia, interviul în profunzime, 
teste psihometrice – despre adăpost, cetăţenie, probleme, dar şi fotografia. Subiecţii au fost 
recrutaţi înainte de liberare, în general în perioada de timp dintre avizul favorabil al comisiei 
de liberare condiţionată şi programarea termenului la instanţa de judecată, unde se decidea 
dacă se amână liberarea sau persoana va fi pusă în libertate. În ziua liberării, participanţi au 
fost însoţiţi la domiciliu de către un cercetător, pentru a observa felul în care acesta înţelege 
să-şi petreacă prima zi în libertate, cine îl aşteaptă la poarta penitenciarului, care sunt locurile 
în care alege să meargă prima dată. Interviurile din libertate au avut loc la intervale regulate de 
timp, respectiv o săptămână, o lună, trei luni, şase luni şi un an de la liberare. La fiecare inter-
viu au fost aplicate teste psihometrice, cu scopul de a monitoriza schimbări în motivaţie, capa-
citatea de a acţiona autonom, speranţă, dar şi abilităţi şi strategii de rezolvare a problemelor şi 
de acomodare cu situaţia.  

Obiectivele propuse în cadrul acestui demers au fost dintre cele mai ambiţioase: ne-am 
propus, ca obicetiv general, să contribuim la îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei 
din penitenciare, în special a populaţiei de etnie rromă. Ca obiective specifice, ne-am propus, 
în principal, înţelegerea procesului de reintegrare socială din perspectiva celor două categorii 
distincte de participanţi, români şi rromi, identificarea obstacolelor şi a resurselor din procesul 
de reintegrare, dar şi elaborarea de recomandări pentru politici publice. Aceste propuneri 
urmează a fi înaintate Comitetului interministerial pentru incluziune socială, care gestionează 
Strategia Naţională de Reintegrare Socială.  

 
2. Etapa de dinainte de liberare 
Interviurile preliberare au fost realizate începând cu luna ianuarie a anului 2015, în 

penitenciarul Bucureşti-Jilava, după o aşa-numită etapă de „împrietenire” cu participanţii. La 
aceste interviuri, discuţia este centrată pe experienţa mediului carceral şi mai puţin pe etapele 
care urmau după liberare. Subiecţii au avut, în cea mai mare parte, un discurs subiectiv despre 
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privarea de libertate, condiţiile precare de detenţie, precum: supraaglomerarea, hrană inadec-
vată, accesul limitat şi preţuri crescute la magazinul din interiorul închisorii, lipsă de servicii 
medicale de specialitate. Referitor la viaţa lor de după liberare, deşi toţi au avut aşteptări mari, 
niciunul nu a oferit un plan concret de acţiune, ci doar aspiraţii şi dorinţe nefundamentate cu 
privire la câştiguri imediate, care să nu necesite un efort sporit.  

 „Primul plan este să-mi botez copilul, are un an şi 9 luni. Astăzi i-a făcut, un an şi 9 
luni. Ăsta e primul meu plan, să-i fac un botez frumos, să fie el sănătos, dacă el e bine, totul e 
bine. I: Şi în afară de botez? V-aţi gândit la alte activităţi? Doriţi să luaţi legătura cu alte 
persoane? Nu ştiu, activitate lucrativă sau să faceţi o afacere. De angajat, dar în România e 
mult mai greu pentru că eu fiind recidivist e cam greu să fiu angajat. Eu nu am vreo diplomă 
de calificare sau vreo meserie de bază, fiind sportiv cu ani în urmă, nu mi s-a dat decât 
legitimaţia de fotbalist”. (AC, 27, rrom). 

 „În primul şi în primul rând este un loc de muncă. Am deja 2 ani şi ceva, nu mai reţin 
cât am pe cartea de muncă şi acest lucru e primul lucru pe care îl fac. Cartea de muncă sunt la 
ei... am trimes o dată, dar a spus, n-am timp, nu era patronul acolo, patronul e turc şi a spus nu 
pot să vorbesc, n-am cu cine. Avem şi o cunoştinţă care a vorbit cu directorul şi a spus: da, 
că-l primim, cum, nu e nici un fel de problemă. A fost cuminte, a fost... am stat 2 ani de zile la 
ei. Deci în 2 ani de zile cunoşti omul; şi ei sunt foarte exigenţi, foarte... nu le plac cuvintele, 
dau un exemplu: las că fac mai încolo sau a spus un lucru, asta, asta rămâne, şi eu am fost 
parolist, adică m-am conformat în cerinţele lor. Niciodată nu am jignit, nu am vorbit urât, 
nu...mai ales că eram şi... la început am fost în transport persoane... acolo trebuie seriozitate în 
primul rând şi punctualitate”. (BV, 26, rrom). 

 „Financiare n-o să fie probleme. O să muncesc, sunt tânăr; o să mă duc acasă să stau o 
săptămână cu familia, o să mă duc să mă angajez, o să fac ceva; eu cred că se poate face asta, 
nu? Numai unu puturos sau care-i place să se întoarcă aicea înapoi n-ar putea să se ducă la 
muncă, să-şi caute un loc de muncă, să...” (BN, rrom). 

 „Planuri am multe... nu multe, foarte multe. Ce să...vedem...(pauză). Primul plan e s-o 
mut pă mama la mine. Nu prea vrea... Da, să se mute la mine... dar nu prea vrea, asta e 
problema. Că zice că deranjează, are o chestie d-asta... că domle, că vă deranjez... că sunteţi 
tineri. Păi cu ce să mă deranjeze? Mie mi-e drag să vii să stai cu mine aici, să stai cu nepoţii 
tăi, să... şi io ce să fac în atâta casă singur... cum să mă deranjezi pă mine... aşa acolo ieşi în 
curte, mai ales că e bolnavă, v-am mai spus, are cancer ultima fază, e în spital internată. Ies 
acuma astăzi, diseară sunt la ea la spital. Acuma ce să zic, ce-o vrea Dumnezeu”. (MB, 39, 
român). 

 
3. Ziua liberării 
Ziua liberării a reprezentat pentru cercetători o ocazie foarte potrivită pentru observaţii 

importante legate de reluarea legăturilor deţinutului cu familia, cu grupul de prieteni, cu 
societatea. În momentul părăsirii penitenciarului, echipa de cercetare era prezentă în faţa 
porţilor, iar ziua continua, de fiecare dată, cu însoţirea la domiciliu a acelor participanţi care au 
fost de acord cu acest lucru. Ziua liberării a fost percepută de toţi subiecţii drept un moment de 
mare bucurie, ca pe o a doua naştere, un nou început: 

 „Cred că, după atâta timp petrecut aici eliberarea a însemnat cel mai frumos lucru, că 
pot să mă liberez de aici. Să mă bucur de familie, să mă bucur de mine, de libertate... să pot 
să-mi creez un... nu ştiu, să-mi iau viaţa de dinainte”. (BN, 28, rrom). 
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 „Dacă ai putea compara liberarea cu ceva, cu ce ai compara-o? Naşterea unui copil”. 
(IM, 30, rrom). 

 „Eliberarea pentru mine, aşa simt eu acum, este cea mai mare şansă ca să pot să mă 
întorc la persoana care eram, adică să pot să-mi ajut familia, să fiu un sprijin pentru ai mei, să 
pot să-mi rezolv nişte treburi... un lucru cel mai favorabil... cel mai bun care poa să mi se 
întâmple...”(IC, 26, rrom) 

 „O a doua naştere, a doua viaţă”. (PC, 61, român). 
 Majoritatea deţinuţilor, fie ei români sau rromi, sunt aşteptaţi de familie în ziua liberării. 

Există diferenţe legate de numărul rudelor aflate la poarta închisorii, în sensul că deţinuţii 
rromi sunt aşteptaţi în mare parte de membrii familiei extinse, ajungându-se şi la câteva zeci 
de persoane, în vreme ce deţinuţii români sunt întâmpinaţi în principal de familia nucleară, cu 
un maxim de 5 persoane, care nu sunt foarte vizibile în acest spaţiu în care staţionează cât mai 
puţin timp posibil. Au existat şi cazuri de oameni care nu au fost aşteptaţi de nimeni şi chiar şi 
două cazuri în care aceştia nu aveau unde să meargă, legăturile cu familia fiind întrerupte 
demult.  

Din punct de vedere al resurselor financiare, de precizat este faptul că majoritatea deţi-
nuţilor părăsesc penitenciarul cu suma de 2,60 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea unui bilet 
de transport pentru deţinuţii care locuiesc în Bucureşti, deoarece sunt foarte puţini cei care 
dispun de sume de bani în contul penitenciarului ca urmare a muncii depuse pe perioada 
încarcerării. 

O altă observaţie se referă la faptul că liberarea se realizează efectiv la ore târzii ale 
după-amiezii, după respectarea procedurilor interne ale penitenciarului, lucru dificil în special 
în lunile de iarnă, când deţinuţilor le este greu să ajungă la domiciliu, mai ales în situaţia în 
care nu locuiesc în Bucureşti. De asemenea, unii dintre cei care se liberează iarna nu au ţinută 
potrivită pentru acest sezon (haine şi încălţăminte). 

 
4. Prima lună de libertate 
În prima parte a vieţii lor în libertate, deţinuţii se confruntă cu sentimente duale, pentru 

că, pe de o parte, au o mare bucurie că şi-au recăpătat libertatea, că sunt din nou aproape de 
familiie lor, însă, pe de altă parte, se simt nesiguri, fără resurse şi cu potenţial ridicat de a 
recidiva. Societatea s-a schimbat cât timp ei au fost încarceraţi, chiar dacă au avut o pedeapsă 
scurtă. Aceia care au fost condamnaţi la pedepse lungi, de peste şapte ani, revin într-o lume ce 
le este total necunoscută.  

În prima lună de libertate, familia şi alte reţele informale joacă un rol esenţial, oferind 
fostului deţinut sprijin moral şi material. Imediat după liberare, mulţi dintre participanţi se 
găsesc într-o stare de precaritate, în special deţinuţii de etnie rromă. Cu toate acestea, rromii au 
o structură de solidaritate mult mai solidă în comparaţie cu românii, deşi au resurse mult mai 
puţine. Aşa cum am precizat, pe parcursul cercetării am observat că sunt foarte puţini deţinuţi 
care au nevoie de ajutor legat de identificarea unui adăpost, însă aceştia reprezintă şi cea mai 
vulnerabilă dintre categorii, deoarece, fără ajutor din partea instituţiilor statului sau al unor 
organizaţii nonguvernamentale, nu au nicio şansă să-şi găsească singuri un adăpost. 

După întoarcerea acasă, în primele două săptămâni, foştii deţinuţi sunt preocupaţi mai 
ales de refacerea legăturilor cu familia şi de revenirea după experienţa traumatică a închisorii. 
Timpul este petrecut cu preponderenţă în familie, din dorinţa de a recupera şi de a compensa 
perioadele pierdute, mai ales în relaţia cu copiii, atunci când aceştia sunt foarte mici sau 
adolescenţi. În primele două-trei săptămâni, participanţii la studiu au avut o mobilitate redusă, 
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preferând să se odihnească şi să primească resursele necesare din partea altora, fără a face 
eforturi pentru a le obţine. După aceste două sau patru săptămâni, în cazul unora, foştii deţinuţi 
îşi doresc să devină activi din punct de vedere economic şi vor reuşi numai dacă au suport din 
partea familiei şi a reţelei informale de persoane din jurul lor. Deoarece dispun de foarte 
puţine resurse, de regulă, din momentul luării deciziei de a deveni independenţi economic au 
la dispoziţie două săptămâni pentru a reuşi. 

 „Nu ştiu cum să vă zic, prea multe nu s-au întâmplat, decât ceea ce am putut să mă 
manifestez faţă de familia mea, fiindcă mi-a fost foarte, foarte dor de toată familia mea. Nu 
ştiu, să vă zic că nu am ieşit nici măcar până în oraş, am stat doar acasă... Da. Şi cred că 
simt nevoia în continuare, să stau acasă... bine, asta în felul în care aş putea. Dar cum să spun, 
nevoile, necesităţile faţă de familie, faţă de... tre să ne mişcăm cumva”. (AI, o săptămână). 

 „Prietenii, prietenii da, am fost vizitat de ei...eu n-am fost nicăieri. Până acolo la 
capătul străzii unde aţi văzut dumneavoastră şi înapoi”. (BN, o săptămână). 

 „În astea trei săptămâni de când nu ne-am văzut nu ştiu ce am făcut. Eu acum mai 
mult mă... Cum să vă spun... Aş vrea să recuperez ce am pierdut, adică să mă bucur de... de 
toate momentele care mi-au lipsit, de lucrurile care îmi lipseau pe timpul cât am stat închis 
acolo, vreau să... Nu ştiu... Să plec în natură singur, să...” (IC, o lună). 

 „Nu că nu am putut să mă acomodez, mi-a fost mai greu că nu am putut să-mi ajut 
familia. Am stat, nu că am stat pe capul ei (soţiei) cu salariul care-l are, dar n-am putut 
să fiu eu, cum se spune, să am io banii mei, să... Vă simţiţi mai bine faţă de ele când aduceţi 
dumneavoastră bani în casă? Cred că e normal, nu? Mă simt altfel. Care ar fi ăla să spună că 
nu e adevărat sau...una e când stai pă banii ei şi alta când aduci ceva în casă şi se simte, în 
primul rând... la familia care o am...” (RB, o lună). 

Întrebaţi fiind despre prezenţa instituţiilor statului în perioada de după liberare, aproxi-
mativ 95% dintre participanţi consideră statul ca fiind absent sau nepăsător în ceea ce priveşte 
implicarea în soluţionarea nevoilor acestora, tocmai de aceea, cei mai mulţi dintre subiecţi 
raportează neîncredere în instituţiile statului. Sunt foarte puţini foşti deţinuţi care se adresează 
autorităţilor pentru a-şi rezolva problemele cu locul de muncă, adăpost sau resurse financiare. 
Cei mai mulţi nu vor sau nu ştiu să acceseze ajutoarele oferite, nu merg la serviciile de 
asistenţă socială de la primării pentru a solicita detalii, nu consideră că pot rezolva problemele 
apărute în acest mod. 

Legat de felul în care percep societatea în ansamblu, cei mai mulţi dintre foştii deţinuţi se 
aşteaptă să fie marginalizaţi de către membrii societăţii şi au convingerea că nimeni nu le va 
acorda nicio şansă pentru a se angaja legal în anumite domenii de activitate, cazierul judiciar 
reprezentând un real motiv de autostigmatizare.  

 „Nu cred că la orice loc de muncă, dar, în fine... te poţi descurca, adică ai mai multe 
oportunităţi, mai multe ajutoare, mai mult ajutor din partea statului, în altă ţară mă refer. Aici 
ce să faci, unde să te duci aici? Că îţi dă 5 milioane la 3 luni? Sau că-ţi dă nişte bonuri pă 3 
luni cum i-a dat soţiei? De un milion...” (RB, o lună). 

 „Ce pot să vă spun? Ma asteptam cand m-am liberat să fie putin greu, dar nu în felul 
ăsta. Am încercat să gasesc undeva de lucru, vă daţi seama că nu se poate trăi fără bani … 
toate uşile, toate discuţiile purtate cu patronii… m-am dus să mă angajez şi la o spălătorie 
auto. dar… «sunteţi de 60 de ani, unde aţi muncit» …întrebări care sunt normale, dar acelaşi 
sfârşit: «ai cazier?» Oamenii au zis că se angajează cu carte de muncă şi m-am bucurat… 
când au cerut copie după CI … dar sfârşeşte cu cazierul. Omul îmi spune ca motivaţie «aici se 
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lucrează cu maşini, să nu se fure ceva», mi se pare normal, dar nu mi se pare normal ca 
…«aveti un nr. de telefon ca să vă sunam noi» … e standard”. (ZG, o lună). 

 „Problema e banii, asta e mai greu, cu banii. Dacă nu avem bani, nu suntem buni de 
nimic. Dacă nu ai un servici acum repede, până începi să faci o afacere, problema e banii. 
N-am de la cine să împrumut, cel puţin, nu mult, 25-30 de milioane să mai avem în casă, să ne 
mai plimbăm. Poate îmi dă tovarăşul ăsta al meu. Serios, problema e banii”. (VS, o lună). 

 „Păi du-te la firma respectivă, ia-ţi cartea de muncă, o aduci la mine ca să te încadrez 
undeva. Păi şi eu firma aia de unde s-o ştiu, doamnă? Eu eram în puşcărie, de unde să ştiu eu 
firma aia?” (ZM, o lună). 

 „Noi avem cărţi din alea temporare şi aici nu ne putem face acte, că e terenul pri-
măriei. Adresa asta nu există. A mai trebuit nişte adeverinţe din alea de venit, că nu avem 
venit, pentru alocaţie suplimentară, dar mie nu mi le-a dat, pentru că... de la instanţă trebuie să 
plătesc două milioane, cheltuieli de judecată. Şi nu le-am plătit, că n-am ştiut. Şi după ce le 
plătesc pe alea, îmi dă şi adeverinţă. Ce pot să fac, că îmi dă 2 milioane jumate pe lună. De ce 
să nu iau, dacă pot să beneficiez?” (CV, o lună). 

În referire la starea lor de sănătate, deşi mulţi dintre deţinuţi îşi exprimă la interviurile de 
dinainte de liberare dorinţa de a-şi monitoriza starea de sănătate după ce vor ajunge în 
libertate, acest lucru se întâmplă foarte rar. Trăind o perioadă de timp determinată într-un 
mediu care se confruntă cu condiţii precare, lipsa unor spaţii sanitare conforme cu standardele 
europene, suprapopulare, mulţi dintre participanţi şi-au arătat iniţial îngrijorarea cu privire la 
starea lor de sănătate. Ulterior, după liberare, când au devenit preocupaţi de alte aspecte ale 
vieţii lor private şi profesionale, subiecţii au scăpat din vedere aceste îngrijorări. Ca o 
justificare pentru lipsa de implicare în monitorizarea stării de sănătate, foştii deţinuţi deplâng 
lipsa cardului de sănătate şi imposibilitatea de a accesa servicii medicale gratuite în lipsa 
angajării cu acte. De asemenea, motivează că suma cerută pentru plata serviciilor medicale, în 
situaţia în care nu au asigurări medicale, este foarte mare şi depăşeşte posibilităţile lor 
financiare. 

Din observaţiile noastre am constatat faptul că nu există nicio monitorizare a foştilor 
consumatori de droguri după liberare sau programe/activităţi cu aceştia. Comunităţile 
terapeutice îşi încetează activitatea la liberare, activitate care nu este preluată de nimeni din 
exterior. Neexistând un program after-care pe care mediul instituţional carceral să-l adopte, 
personalul penitenciar ţine legătura telefonic sau prin intermediul Facebook cu foştii rezidenţi 
care doresc acest lucru, însă ca urmare a propriei implicări, şi nu pentru că acest lucru este 
prevăzut în vreu text de lege şi dat în sarcina vreunei autorităţi. De asemenea, deţinuţii care 
părăsesc penitenciarul cu boli grave (SIDA, hepatită) nu sunt luaţi în evidenţa niciunui medic, 
deoarece, aşa cum am precizat anterior, nu au asigurări medicale şi nici medic de familie. 

  Cu sănătatea... mi s-a umflat maseaua. Unde mă duc fără bani? Vă simţiţi rău? Nu. 
Muncesc. Am mâinile rupte de muncă. Dar vreau să-mi fac analize, dacă puteţi să mă ajutaţi, 
să-mi căutaţi pe net. Aveţi cardul de sănătate? Da, dar nu l-am activat că nu am asigurare, 
muncesc la negru. Pentru amenzile soţiei, am amenzi de 38 de milioane. Cât am fost eu fugit, 
ea venea să îmi fure din casă. Mi-a pus şi lipită pe poartă amendă. (MM, o lună). 

 Ai zis că ai anumite îngrijorări legate de sănătatea ta. Da, acum când o să iau 
săptămâna care vine salariul, o să-mi iau un liber luni sau marţi, să mă duc să-mi repet 
analizele, să-mi fac analizele, să văd cu hepatita C, dacă am făcut interferon 7 luni, să văd cum 
mai e, dacă… dacă nu am carte de muncă, nu am nici card din ăla de sănătate şi trebuie să 
plătesc din buzunar la analize... Ai zis că acum virusul e în stare inactivă, nu? Adică din câte 
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ştiai ultima dată…Da, dar trebuie să repet toate analizele. Şi ăsta e motivul de îngrijorare? Pă 
lângă faptul că ar mai fi, să nu fie altceva mai grav, la cât timp am consumat, că am auzit o 
grămadă de cazuri…au consumat o săptămână şi sunt bolnavi de HIV, de altele… (VCR, o 
lună). 

 
Concluzii şi recomandări 
În urma parcurgerii alături de foştii deţinuţi a drumului dinspre închisoare către libertate, 

pe o perioadă de un an de la momentul liberării, am constatat faptul că această trecere de la 
statutul de persoană privată de libertate către acela de om liber, (re)integrat în societate, cu 
perspective clare, un loc de muncă şi resurse financiare, este extrem de dificilă, plină de obsta-
cole, tentaţii, aşteptări, nereuşite. Problemele cu care s-au confruntat oamenii monitorizaţi au 
fost numeroase şi de diferite tipuri şi ar fi fost greu de trecut chiar şi de către persoane fără un 
trecut infracţional şi cu un nivel de educaţie şi formare profesională ridicat. Unii dintre parti-
cipanţi au reuşit să-şi realizeze o strategie proprie, cu ajutorul căreia să facă faţă dificultăţilor 
apărute şi să se poată menţine în afara criminalităţii. Alţii însă au recidivat şi s-au întors la 
vechile preocupări, din cauza unei nevoi ridicate de resurse dobândite într-un timp scurt, dar şi 
din cauza reluării legăturilor cu fostul anturaj, lucru valabil mai ales în rândul consumatorilor 
de droguri. 

În legătură cu găsirea unui loc de muncă prin care să-şi asigure posibilităţile financiare de 
satisfacere a nevoilor urgente, din observaţiile noastre, cei mai mulţi dintre foştii deţinuţi 
lucrează în economia gri, informală, fără a fi angajaţi oficial, cu contract de muncă. Deoarece 
au studii puţine şi calificări insuficiente, participanţii la acest studiu şi-au găsit de lucru în 
domenii precum construcţii, amenajări, reciclare, salubritate, transport, spălătorii de maşini şi 
agricultură (pentru cei care locuiesc în mediul rural). Pentru foştii deţinuţi care lucrează în 
domeniul construcţiilor, activitatea este sezonieră, iar activitatea este condiţionată de durata 
unui contract. Tocmai de aceea pot apărea perioade lungi de inactivitate şi lipsă de remu-
neraţie, mai ales în sezonul rece, când lucrările sunt mult mai puţine. Unul din trei participanţi 
a avut ca scop, pe parcursul monitorizării, emigrarea ca soluţie la problemele financiare.  

Ca soluţii pentru problemele prezentate, considerăm că, în primul rând, instituţiile statului 
ar trebui să se implice mai mult pe acest sector de activitate cumva neglijat până acum. 
Aşadar, pregătirea pentru viaţa de după liberare trebuie să înceapă în penitenciar, încă din 
timpul executării pedepsei. Consilierii de probaţiune ar trebui să aibă un rol esenţial în această 
etapă, deoarece este atribuţia lor să facă pregătire pentru liberare cu persoanele private de 
libertate. Deţinuţii ar trebui încurajaţi să-şi păstreze cât mai multe dintre resursele financiare 
pentru perioada imediată de după liberare. 

Apoi, pentru accesarea unui loc de muncă, foştii deţinuţi ar trebui încurajaţi să-şi găsească 
locul de muncă potrivit abilităţilor şi pregătirii lor, inclusiv cu sprijinul serviciilor de 
probaţiune. Până la ocuparea pe piaţa muncii, statul ar putea, aşa cum se întâmplă în cazul 
Spaniei, să ofere un grant de liberare, un ajutor financiar, pe o perioadă de maximum şase luni, 
care să-l ajute pe individ să-şi acopere nevoile financiare fără a fi nevoit să recurgă la 
împurmuturi, tot felul de „combinaţii” sau să ajungă chiar la reluarea activităţii infracţionale. 
De asemenea, angajatorii ar putea beneficia de scutiri de taxe şi impozite, care să fie 
transparente şi uşor de accesat. 

În concluzie, este la fel de dificil să te readaptezi la viaţa în societate precum este să te 
adaptezi la viaţa din spatele gratiilor. Participanţii la această cercetare au recunoscut-o cu toţii, 
indiferent de nivelul de educaţie, mediu de rezidenţă, vârstă sau nivel al veniturilor. Fără un 
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suport adecvat din partea membrilor familiei şi a reţelei informale, şansele de reuşită sunt 
foarte mici. O fostă persoană privată de libertate se află, cel puţin în primul an de libertate, 
într-o stare de risc de recidivă permanentă. Subiecţii acestui demers chiar au repetat, pe 
parcursul interviurilor realizate, că refuză să se afle în anumite locuri, la anumite ore, deoa-
rece, dacă ar apărea un conflict sau ar exista indicii temeinice despre săvârşirea unei infrac-
ţiuni, ei ar fi primii suspecţi, din cauza trecutului infracţional şi a experienţei carcerale.  

Statul român, prin instituţiile sale specializate, ar trebui să aibă o mai mare implicare în 
viaţa acestor persoane în prima perioadă de după liberare, aşa cum se întâmplă şi în restul 
statelor europene. Se vorbeşte foarte mult în ultima perioadă în spaţiul public despre 
supraaglomerarea închisorilor şi despre costurile foarte mari din buget cu susţinerea sistemului 
penitenciar. Totuşi, discursurile politice se opresc în acest punct şi nu merg pe ideea soluţiilor 
integrate, în care, din diferite planuri, se identifică soluţii ce, o dată conjugate, vor duce la 
efecte benefice importante. Considerăm că o mai mare implicare a instituţiilor statului în 
perioada postdetenţie poate duce la diminuarea ratei de recidivă şi implicit la scăderea 
numărului de persoane private de libertate ce suprapopulează în prezent închisorile şi sufocă 
sistemul. Altfel, fără ajutorul oferit la nivel individual cu efecte pe termen lung la nivel 
general, „adevărata închisoare începe afară”. 

 
Referinţe 
1) Codul penal şi Codul de procedură penală al României; 
2) Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de către organele judiciare în cursul procesului penal.  
3) Hollister, M. (2011), Employment Stability in the U.S. Labor Market: Rhetoric versus 

Reality, Annual Review of Sociology 37, p. 305-324. 
4) Hughes, E. (1958), Men and Their Work. Glencoe, Ill.: The Free Press. 
5) Rusu, Marcel Ioan, (2015) Drept execuţional penal, Bucureşti, Ed. Hamangiu.  



Ion Rusu, Nelu Niţă, Minodora-Ioana Rusu, Gheorghe-Bogdan Bîrzu 383 

 

INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI PUBLICE ÎN NOUL 
COD PENAL. CONSIDERAŢII GENERALE. OPINII CRITICE  

ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 
 

Prof. univ. dr. Ion RUSU 
Universitatea „DANUBIUS” din GALAŢI 

Avocat, Baroul Vrancea 
av.ionrusu@yahoo.com 

 
Lect. univ. dr. Nelu NIŢĂ 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
E-mail: nita_nelu@yahoo.com 

 
Asist. univ. dr. Minodora-Ioana RUSU 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti 
E-mail: oanarusu_86@yahoo.com 

 
Asist. univ. dr. Gheorghe-Bogdan BÎRZU 

Universitatea „TITU MAIORESCU” din Bucureşti 
E-mail: birzu_bogdan@yahoo.com 

 
 
Rezumat:  
În cadrul lucrării am procedat la examinarea generală a Titlului VII din noul Cod penal, titlu în 

care sunt cuprinse unele infracţiuni contra siguranţei publice. În cuprinsul examinării am avut în 
vedere unele elemente de diferenţiere în raport cu legea anterioară, unele observaţii generale privind 
incriminările, trăsăturile comune acestui grup de infracţiuni şi aspecte de ordin criminologic. De 
asemenea, am formulat şi unele opinii critice şi propuneri de lege ferenda care vizează, în special, 
includerea în cadrul acestui titlu a încă două capitole, prin care să fie incriminate unele fapte care 
privesc siguranţa circulaţiei şi transporturilor navale şi, respectiv, aeriene. Elementele de noutate 
cuprinse în lucrare privesc, în mod deosebit, atât examinarea generală a titlului VII din noul Cod penal, 
cât mai ales propunerile de lege ferenda formulate. Lucrarea poate fi utilă mediului universitar român, 
practicienilor, precum şi legiuitorului român din perspectiva completării şi modificării dispoziţiilor 
noului Cod penal.  

 
Cuvinte-cheie: trăsături comune; aspecte de ordin criminologic; siguranţa circulaţiei şi 

transporturilor navale şi aeriene.  
 
 
I. Noul Cod penal în raport cu legea anterioară 
Reglementarea grupului de infracţiuni care fac parte din acest titlu al noului Cod penal se 

deosebeşte de reglementarea aceleiaşi materii din legea anterioară, atât sub aspectul sistema-
tizării materiei, cât şi al introducerii unor noi norme de incriminare, al sancţiunilor prevăzute 
pentru fiecare normă, precum şi al denumirilor marginale ale unora dintre infracţiuni [1]. 

I1. Prima deosebire fundamentală apare între denumirile marginale ale titlurilor prin care 
este reglementat acest grup de infracţiuni. Astfel, în Titlul VII din noul Cod penal denumirea 
marginală este „Infracţiuni contra siguranţei publice”, în timp ce în legea veche infracţiunile 
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din acest grup au fost distribuite în grupe diferite prevăzute în titluri diferite, respectiv Titlul 
VI, „Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi regle-
mentate de lege”, şi Titlul IX, „Infracţiuni care aduc atingeri unor relaţii privind 
convieţuirea socială”. 

I2. În ce priveşte sistematizarea grupelor de infracţiuni observăm că, în viziunea noului 
Cod penal, infracţiunile contra siguranţei publice au fost incluse în Titlul VII, cu aceeaşi 
denumire marginală, fiind structurate în şase capitole, fiecare dintre acestea incriminând fapte 
specifice anumitor domenii de activitate socială, respectiv siguranţa circulaţiei feroviare şi 
rutiere, regimul armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, regimul 
stabilit pentru anumite activităţi reglementate de lege, sănătatea publică şi siguranţa şi inte-
gritatea sistemelor şi datelor informatice. 

Spre deosebire de dispoziţiile noului Cod penal, în legea anterioară, o parte din aceste 
grupe de infracţiuni sunt prevăzute în Titlul VI, Capitolul III (Infracţiuni contra siguranţei 
circulaţiei pe căile ferate) şi Capitolul IV (infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele 
activităţi reglementate de lege), iar o altă parte sunt prevăzute în Titlul IX, Capitolul II 
(infracţiuni contra sănătăţii publice). 

I3. O altă deosebire constă în cuprinderea în noul Cod penal a unor noi fapte incriminate, 
respectiv a faptelor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi a faptelor care privesc 
siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice, capitole care nu erau prevăzute în 
legea veche. 

Apreciem din nou că s-ar fi simţit chiar necesitatea introducerii în noul Cod penal şi a 
unor dispoziţii privind ocrotirea siguranţei transporturilor aeriene şi navale, nu numai a 
siguranţei circulaţiei pe căile ferate şi pe drumurile publice. 

 În aceste condiţii, de lege ferenda, propunem completarea Titlului VII cu alte două 
capitole, după actualul capitol II, din care primul să incrimineze o serie de fapte specifice sigu-
ranţei traficului aerian, iar cel de-al doilea să incrimineze fapte specifice siguranţei circulaţiei 
şi transporturilor navale. 

I4. Pe lângă deosebirile semnalate, unele diferenţieri între cele două legi apar chiar şi în 
ceea ce priveşte sancţiunile prevăzute de lege.  

Există situaţii în care sancţiunile prevăzute sunt identice sau apropiate, însă, în cele mai 
multe cazuri, noul Cod penal prevede sancţiuni mai reduse în raport cu legea anterioară. 

I5. În ceea ce priveşte denumirile marginale ale titlurilor prin care este reglementat acest 
grup de infracţiuni, constatăm că în Titlul VII din noul Cod penal denumirea marginală este 
„Infracţiuni contra siguranţei publice”, în timp ce în legea anterioară infracţiunile din acest 
grup au fost distribuite în grupe diferite prevăzute în titluri diferite, respectiv Titlul VI 
„Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi 
reglementate de lege” şi Titlul IX „Infracţiuni care aduc atingeri unor relaţii privind 
convieţuirea socială” [1]. 

 
II. Unele observaţii generale asupra incriminărilor 
Se poate aprecia că unele deosebiri între cele două reglementări privesc şi modul de 

formulare a conţinuturilor infracţiunilor incluse în fiecare capitol din titlul supus examinării. 
În continuare vom proceda la examinarea succintă a fiecărui capitol din cadrul acestui 

titlu, cu accent pe unele infracţiuni în structura cărora s-au produs modificări în ultimul timp, 
modificări fie datorate intervenţiei Curţii Constituţionale, fie pronunţării unor hotărâri 
prealabile de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
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II1. Capitolul I din Titlul VII din noul Cod penal, cu denumirea marginală „Infracţiuni 
contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate”, cuprinde următoarele infracţiuni: neîndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, neîndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă, părăsirea postului şi prezenţa la serviciu 
sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, distrugerea sau semnalizarea falsă şi definirea 
accidentului de cale ferată. 

Dacă ne raportăm la dispoziţiile Codului penal din 1969, observăm că în noul Cod penal 
denumirea capitolului este identică (acesta făcând parte din Titlul VI în vechea lege), în 
schimb denumirea marginală a infracţiunilor este diferită, iar ordinea de numerotare a primelor 
două infracţiuni este inversată asigurându-se prioritate infracţiunii comise cu intenţie (în noua 
lege). 

Semnificativă din acest punct de vedere este modificarea denumirii infracţiunii prevăzute 
în art. 275 din Codul penal din 1969 din „părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de 
ebrietate” în „părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe” (art. 331 din noul Cod penal). 

O altă deosebire, pe care o semnalăm, priveşte inversarea ordinii de numerotare a 
primelor două infracţiuni şi modificarea denumirii uneia dintre acestea. Astfel, infracţiunea 
din art. 274 din Codul penal din 1969, denumită marginal „neîndeplinirea cu ştiinţă a 
îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă”, este prevăzută în art. 329 din noul 
Cod penal sub o denumire modificată, respectiv, „neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau 
îndeplinirea lor defectuoasă”. Observăm că în noul Cod penal legiuitorul a renunţat la 
expresia „cu ştiinţă”, asigurând totodată prioritatea în numerotare, infracţiunii comise cu 
intenţie. 

Altă deosebire privind denumirea marginală a infracţiunilor în cadrul capitolului I se 
referă la infracţiunea prevăzută în art. 276 din Codul penal din 1969 denumită „distrugerea şi 
semnalizarea falsă”, care în noul Cod penal este modificată, respectiv „distrugerea sau 
semnalizarea falsă” (art. 332). 

O ultimă deosebire pe care o semnalăm se referă la renunţarea legiuitorului actual la două 
din cele trei modalităţi agravate, respectiv tulburarea în activitatea de transport pe calea ferată 
şi catastrofa de cale ferată, păstrând o singură modalitate agravată, respectiv accidentul de cale 
ferată. Deoarece nu mai este incriminată ca modalitate agravată, s-a renunţat şi la definirea 
catastrofei de cale ferată. 

Considerăm că modul de sistematizare, precum şi denumirile marginale ale infracţiunilor 
din noul Cod penal corespunde mai bine conţinutului reglementării, aceste modificări fiind în 
mare măsură determinate de observaţiile critice formulate în doctrină în ultimii ani [2], [3], 
[4], [5]. 

II.2. Capitolul II din noul Cod penal, denumit marginal „Infracţiuni contra siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice”, nu are corespondent în Codul penal din 1969, infracţiunile 
fiind preluate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată [6]. 

Există însă unele diferenţieri între cele două incriminări (noul Cod penal şi O.U.G.  
nr. 195/2002, republicată) mai ales în ceea ce priveşte denumirile marginale, deoarece toate 
infracţiunile din noul Cod penal au denumiri marginale, faţă de vechea reglementare în care 
acestea lipsesc. 

 Alte deosebiri se referă la conţinutul juridic, unele acţiuni sau inacţiuni prin care se 
realizează elementul material al laturii obiective, precum şi limitele minime şi maxime ale 
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pedepselor prevăzute care în unele cazuri sunt identice, în altele s-a adăugat pedeapsa alter-
nativă a amenzii, iar în cazul altora au fost reduse.  

Deosebiri importante sunt prevăzute în cazul infracţiunii de conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului sau a altor substanţe, deosebiri care constau în luarea în calcul pentru 
stabilirea vinovăţiei a momentului prelevării mostrelor biologice, şi nu cel al comiterii faptei. 
Tot cu privire la această infracţiune este de reţinut faptul că în noua lege este incriminată fapta 
de conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de 
conducere, reglementare care nu apare în legea în vigoare. 

Cu ocazia publicării unor monografii, studii sau articole anterioare, am criticat această 
dispoziţie referitoare la momentul prelevării probelor biologice, deoarece nu în toate situaţiile 
acest moment poate să corespundă sau să fie cel puţin apropiat în timp de momentul identi-
ficării în trafic a conducătorului unui vehicul care conduce sub influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe. În acest context, am propus în cadrul cercetărilor realizate anterior, modificarea şi 
completarea acestui text, în sensul că este necesar a fi avut în vedere momentul constatării 
faptei, şi nu cel al prelevării probelor biologice [7], [8]. 

Dorim să precizăm că opiniile noastre critice au contribuit la perfecţionarea normei 
juridice în cauză, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, 
stabilind că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor 
art. 336 alin. (1) C. pen. este neconstituţională.  

O altă deosebire priveşte incriminarea autonomă a infracţiunii de refuz sau sustragere de 
la prelevarea probelor biologice, faptă care în legea anterioară (O.U.G. nr. 195/2002) era 
incriminată în conţinutul alin. (5) al art. 87. 

Spre deosebire de legea anterioară, în conţinutul infracţiunii prevăzute în art. 338 din noul 
Cod penal sunt prevăzute alte două cauze de nepedepsire în cazul în care conducătorul auto 
părăseşte locul accidentului, respectiv: când în urma accidentului s-au produs doar pagube 
materiale şi în situaţia în care victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul vehiculului 
anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie.  

În noua lege a fost dezincriminată fapta prevăzută în art. 92 alin. (1) din legea anterioară, 
care constă în sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a 
indicatoarelor, semafoarelor etc.  

Într-o concluzie generală se poate aprecia că incriminarea acestor fapte într-un capitol 
distinct în cadrul titlului examinat este justificată de importanţa valorilor sociale apărate, de 
frecvenţa comiterii acestui gen de infracţiuni şi de necesitatea prevenirii şi combaterii lor cu 
mai multă eficienţă [1]. 

II3. În noul Cod penal în Capitolul III, cu denumirea marginală „Nerespectarea 
regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive”, sunt preluate 
trei infracţiuni din capitolul IV din Codul penal din 1969 cu denumirea marginală „Infracţiuni 
privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege”, respectiv, 
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare 
sau altor materii radioactive şi nerespectarea regimului materiilor explozive, sub aceeaşi 
denumire. 

De asemenea, în timp ce în Capitolul III din noul Cod penal sunt incriminate unele fapte 
specifice domeniului reglementat şi menţionate expres în titlul acestuia, respectiv regimul 
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare sau a altor materii radioactive şi materiilor explo-
zive, în Capitolul IV din legea anterioară erau prevăzute atât infracţiunile referitoare la regi-
mul armelor, muniţiilor, materiilor nucleare sau altor materii radioactive şi explozive, cât şi 
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infracţiuni prin care sunt apărate alte valori sociale, respectiv nerespectarea regimului de ocro-
tire a unor bunuri, exercitarea fără drept a unei profesii şi nerespectarea regimului transpor-
tului rutier public. 

Un element important de diferenţiere între cele două reglementări referitor la structura 
capitolului III priveşte includerea în acest capitol a două infracţiuni noi care nu sunt prevăzute 
în Codul penal din 1969. Aceste infracţiuni sunt uzul de armă fără drept şi falsificarea sau 
modificarea, ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, ambele fiind preluate, 
cu un conţinut juridic asemănător, din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art. 133, 135 şi 136). 

În afara elementelor de diferenţiere care privesc titlurile capitolelor, al infracţiunilor şi 
structura acestora, deosebiri esenţiale apar şi în ceea ce priveşte regimul sancţionator care în 
legea nouă este mai blând, fiind prevăzute în unele cazuri şi pedepse alternative cu amenda [1]. 

II.4. Grupul infracţiunilor privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate 
de lege, prevăzut în capitolul IV din noul Cod penal (din titlul examinat), sub aceeaşi 
denumire, cuprinde patru infracţiuni, respectiv: exercitarea fără drept a unei profesii sau 
activităţi, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea 
măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi camăta. 

Din examinarea structurii capitolului din noul Cod penal în raport cu legea anterioară, 
constatăm că, din cele patru infracţiuni prevăzute în acest capitol, în Codul penal din 1969 nu 
este menţionată decât infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau meserii. 

Cele două infracţiuni prin care sunt apărate valorile sociale referitoare la securitate şi 
sănătate în muncă sunt preluate din Legea nr. 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare (art. 37 şi 38). Una dintre aceste modificări vizează 
eliminarea din conţinutul textelor a termenului pericol grav şi păstrarea celui de pericol 
iminent. 

Cu privire la infracţiunea de camătă, menţionăm că aceasta era prevăzută iniţial în 
conţinutul art. 295 lit. d) din Codul penal din 1969, însă prin art. 8 din Legea nr. 12/1990 
textul menţionat a fost abrogat.  

Prin art. 3 din Legea nr. 216/2011 pentru interzicerea activităţii de cămătărie, fapta a fost 
reincriminată, textul urmând a fi abrogat după intrarea în vigoare a noului Cod penal. 
Conţinutul legal al celor două infracţiuni este identic, inclusiv în ceea ce priveşte limitele 
pedepselor, în noul Cod penal fiind eliminată prevederea potrivit căreia sumele de bani 
obţinute prin săvârşirea infracţiunii se confiscă, care oricum nu se justifica [1]. 

II5. În noul Cod penal infracţiunile contra sănătăţii publice au fost prevăzute în Capitolul 
V (din titlul supus examinării), în timp ce în Codul penal din 1969 acest grup de infracţiuni 
este inclus în Titlul IX cu denumirea marginală „Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii 
privind convieţuirea socială”, Capitolul II, cu acelaşi titlu marginal, „Infracţiuni contra 
sănătăţii publice”. 

Includerea acestui grup de infracţiuni în structura Titlului VII din noul Cod penal este 
justificată, deoarece aceste infracţiuni prezintă un pericol social ridicat pentru siguranţa 
publică. 

În noul Cod penal în structura capitolului V sunt incluse următoarele infracţiuni: zădăr-
nicirea combaterii bolilor, contaminarea venerică, transmiterea sindromului imunodeficitar 
dobândit, răspândirea bolilor la animale sau plante, infectarea apei, falsificarea sau 
substituirea de alimente ori alte produse, comercializarea de produse alterate şi traficul de 
produse sau substanţe toxice. 
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În Codul penal din 1969, în capitolul similar, erau prevăzute următoarele infracţiuni: 
zădărnicirea combaterii bolilor, contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunode-
ficitar dobândit, sustragerea de la tratament medical, răspândirea bolilor la animale sau 
plante, infectarea apei, traficul de substanţe toxice şi falsificarea de alimente sau alte 
produse. 

Examinând comparativ structurile celor două capitole, constatăm că în noua lege au fost 
menţinute un număr de şapte infracţiuni, respectiv: zădărnicirea combaterii bolilor, contami-
narea venerică, transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, răspândirea bolilor la 
animale sau plante, infectarea apei, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse şi 
traficul de produse sau substanţe toxice (cu unele modificări în denumirea şi conţinutul 
infracţiunilor), a fost exclusă infracţiunea de sustragere de la tratament medical şi a fost 
introdusă infracţiunea de comercializare de produse alterate. 

Pe lângă deosebirile existente în ceea ce priveşte structurile celor două capitole şi denu-
mirile marginale, apar o serie de alte modificări importante în ceea ce priveşte conţinutul legal 
al incriminărilor, dintre care amintim: înlocuirea sintagmei „boli molipsitoare” cu „boli 
infectocontagioase” în conţinutul art. 352 din noul Cod penal, simplificarea acţiunii incrimi-
nate prin înlocuirea sintagmei care se referă la modalitatea transmiterii unei boli venerice „prin 
raport sexual, prin relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex sau prin alte acte de perversiune 
sexuală” cu „prin raport sexual sau alte acte sexuale” în conţinutul art. 353, adoptarea unui 
conţinut complex în cazul infracţiunii prevăzute în art. 354, unde pe lângă modalitatea simplă 
existentă şi în conţinutul legii anterioare, au fost adăugate alte două modalităţi agravate şi una 
atenuată, precum şi dispoziţia de sancţionare a tentativei pentru faptele prevăzute la alin. (1)  
şi (2) etc. 

În concluzie, apreciem că dispoziţiile noului Cod penal sunt de actualitate, incriminând o 
serie de fapte specifice domeniului, în modalităţi concrete, cuprinzând astfel o reglementare 
superioară celei existente [1]. 

II6. Capitolul VI din noul Cod penal cu denumirea marginală „Infracţiunile contra 
siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice” nu are corespondent în Codul penal 
din 1969, infracţiunile fiind preluate cu unele modificări din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În structura capitolului menţionat au fost incluse următoarele infracţiuni: accesul ilegal la 
un sistem informatic, interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, alterarea inte-
grităţii datelor informatice, perturbarea funcţionării sistemelor informatice, transferul neauto-
rizat de date informatice şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice [1]. 

 
III. Trăsăturile comune ale infracţiunilor  
Dispoziţiile cuprinse în Titlul VII al Părţii speciale din noul Cod penal, pe lângă particu-

larităţile semnalate în raport cu legea penală anterioară, prezintă şi unele trăsături comune, 
specifice acestui grup de infracţiuni. 

III1. Obiectul juridic 
a) Obiectul juridic generic al tuturor incriminărilor din cadrul Titlului VII al părţii spe-

ciale a noului Cod penal este constituit din relaţiile sociale a căror normală formare, desfă-
şurare şi evoluţie sunt condiţionate de existenţa unui climat corespunzător de siguranţă publică 
în societate. Ocrotirea acestor valori sociale prezintă o importanţă majoră, influenţând 
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dezvoltarea societăţii prin combaterea eficientă prin norme de drept penal a tuturor faptelor 
care aduc atingere siguranţei publice. 

b) Obiectul juridic special al fiecărui grup de fapte şi, de regulă, a fiecărei infracţiuni 
constă în relaţiile sociale specifice care se nasc şi se dezvoltă în legătură cu valoarea ocrotită 
de fiecare dintre aceste incriminări (sau grup de incriminări). Regula generală este aceea că 
valorile sociale ocrotite prin normele de incriminare au în vedere atributele principale care 
vizează siguranţa publică, pe diferite domenii, respectiv: în sistemul circulaţiei şi transportu-
rilor feroviare, al circulaţiei şi transporturilor pe drumurile publice, la regimul armelor, 
muniţiilor, materialelor nucleare, radioactive sau explozive, la regimul stabilit pentru alte 
activităţi reglementate de lege, sănătatea publică şi siguranţa sistemelor şi datelor informatice. 
În noul Cod penal, legiuitorul a consacrat fiecăreia dintre aceste atribute câte un capitol 
distinct, în care sunt incriminate o serie de fapte specifice domeniului respectiv.  

III2. Obiectul material. Având în vedere varietatea domeniilor apărate prin normele de 
incriminare, obiectul material în cazul infracţiunilor contra siguranţei publice diferă de la un 
capitol la altul şi uneori chiar de la o infracţiune la alta.  

Astfel, în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate obiectul material 
constă de regulă în mijloacele de transport, de intervenţie, de manevră pe calea ferată, ori în 
bunuri care pot aparţine unor persoane fizice sau juridice, iar uneori chiar corpul unor 
persoane fizice pot constitui obiect material al infracţiunii. 

În cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, obiectul material 
constă în vehiculul pus în circulaţie pe drumurile publice, alte bunuri avariate sau distruse etc., 
iar uneori este obiect material chiar corpul unor persoane fizice, victime ale unor accidente de 
circulaţie, în timp ce infracţiunile de la capitolul III pot avea ca obiect material arme, muniţii, 
materiale nucleare, radioactive sau explozive etc. 

Tot astfel, în cazul infracţiunilor de la capitolele IV, V şi VI, obiectul material diferă, 
putând consta din corpul victimelor persoane fizice, din unele bunuri deteriorate, din sisteme 
informatice etc. 

III3. Subiecţii infracţiunilor. De regulă, subiectul activ nemijlocit al unora dintre 
infracţiunile contra siguranţei publice poate fi orice persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile 
generale cerute de lege pentru a avea această calitate. 

Pentru unele infracţiuni, este necesar însă ca subiectul activ persoană fizică să aibă o 
anumită calitate cerută explicit în textul de incriminare, cum ar fi: calitatea de angajat care 
gestionează infrastructura feroviară ori angajat al unui operator feroviar de transport, 
intervenţie sau manevră pe calea ferată (în cazul infracţiunilor prevăzute în Capitolul I), 
calitatea de conducător auto implicat într-un accident de circulaţie etc., calitatea de persoană 
fizică cu atribuţii de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor etc., 
(pentru unele infracţiuni prevăzute în Capitolul II), calitatea de armurier (în cazul unor 
infracţiuni prevăzute în Capitolul III) etc. 

Spre deosebire de alte genuri de infracţiuni, majoritatea celor cuprinse în Titlul VII din 
noul Cod penal pot avea ca subiect activ şi o persoană juridică. Astfel, în cazul infracţiunilor 
prevăzute în Capitolele I şi II, subiect activ poate fi şi un operator feroviar de transport sau o 
persoană juridică deţinătoare a unui parc auto de transport marfă sau călători, în timp ce pentru 
infracţiunile de la Capitolul III sau IV, subiect activ poate fi o persoană juridică autorizată să 
fabrice ori să depoziteze armament sau muniţie sau o persoană juridică ce nu ia măsuri legale 
de securitate şi sănătate în muncă etc.  
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Subiectul pasiv generic în cazul infracţiunilor cuprinse în acest titlu este statul, în calitatea 
sa de titular al valorilor sociale apărate. 

În raport cu valoarea socială ocrotită, subiect pasiv poate fi şi o persoană fizică sau 
juridică. 

III4. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunilor. De regulă, locul şi timpul comiterii uneia 
dintre infracţiunile incluse în capitolele din acest titlu nu au nicio relevanţă în ceea ce priveşte 
existenţa infracţiunii în materialitatea sa.  

Cu toate acestea, existenţa şi constatarea lor pot fi utile instanţei de judecată în procesul 
de individualizare a sancţiunii de drept penal. 

III5. Situaţia premisă. În cazul unor infracţiuni contra siguranţei publice există şi o 
situaţie premisă, care constă în existenţa unor realităţi anterioare comiterii faptei incriminate, 
cum sunt, de exemplu, preexistenţa unui sistem de circulaţie şi de transporturi feroviare (în 
cazul infracţiunilor de la Capitolul I), a unui drum public (pentru infracţiunile de la Capitolul 
II), a unei arme letale, a unor materiale nucleare, radioactive sau explozive (în cazul 
infracţiunilor de la Capitolul III) etc. [1].  

III6. Latura obiectivă 
a) Elementul material al laturii obiective se realizează de regulă prin acţiuni sau inacţiuni 

specifice fiecărui grup de infracţiuni şi chiar infracţiuni. Astfel, în cazul infracţiunilor 
prevăzute în Capitolul I, de regulă, elementul material constă într-o acţiune sau uneori o 
inacţiune, şi anume din neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu, 
părăsirea postului, prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, distrugere 
etc., în timp ce în cazul infracţiunilor de la Capitolul II, elementul material constă într-o 
acţiune de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere sau sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe etc. 

Tot astfel, în cazul infracţiunilor prevăzute în capitolele III, IV, V şi VI, elementul 
material poate consta numai dintr-o acţiune care poate fi, deţinerea, portul, confecţionarea etc. 
unei arme, deţinerea, folosirea, producerea, transportul unor materiale nucleare, radioactive 
sau explozive, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, infectarea apei sau accesul 
ilegal la un sistem informatic etc. 

b) În cazul unor infracţiuni contra siguranţei publice elementul material se întregeşte cu 
una sau mai multe cerinţe esenţiale, care diferă de la un capitol la altul sau de la o infracţiune 
la alta. Asemenea cerinţe esenţiale ce pot fi comune mai multor infracţiuni din cadrul aceluiaşi 
capitol pot consta în: punerea în pericol a siguranţei mijloacelor de transport, manevră sau 
intervenţie pe calea ferată sau în cazul modalităţii agravate a accidentului de cale ferată, 
acţiunea trebuia să se desfăşoare în cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport, 
manevră, intervenţie sau întreţinere pe calea ferată (pentru infracţiunile prevăzute la Capitolul I), 
existenţa unui drum public şi conducerea unui vehicul pe drumul public (în cazul infracţiunilor 
de la Capitolul II), executarea anumitor acţiuni privind armele, muniţiile, materialele nucleare, 
radioactive sau explozive, fără drept (în cazul infracţiunilor prevăzute în Capitolul III) etc. 

c) Urmarea imediată în cazul infracţiunilor contra siguranţei publice este diferită în raport 
cu fiecare capitol şi cu fiecare infracţiune ce face parte din capitol. 

De regulă, urmarea imediată constă fie într-o stare de pericol (de cele mai multe ori), fie 
sub forma unui rezultat, care se constată de obicei în cazul modalităţilor agravate. 

Astfel, în cazul infracţiunilor prevăzute în Capitolul I, în modalităţile normative simple 
ale fiecărei incriminări, urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru 
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siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, în timp ce în cazul 
modalităţilor normative agravate, urmarea constă într-un rezultat ce se poate identifica cu 
distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalaţiilor de cale 
ferată. 

Tot astfel, în cazul infracţiunilor prevăzute la Capitolul II, urmarea imediată specifică 
majorităţii incriminărilor constă din crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice sau, uneori, în unele modalităţi agravate din uciderea sau vătămarea 
integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, din distrugerea unor bunuri 
etc. 

Pentru infracţiunile prevăzute în Capitolul III privind regimul armelor, muniţiilor, mate-
rialelor nucleare, radioactive ori explozive, urmarea imediată constă în crearea unei stări de 
pericol care se răsfrânge asupra unor persoane sau bunuri, iar în cazul unor modalităţi 
agravate, urmarea constă în vătămarea corporală sau moartea uneia sau mai multor persoane. 

În cazul infracţiunilor prevăzute în capitolul IV, urmarea imediată constă în crearea unei 
stări de pericol pentru relaţiile sociale care se dezvoltă în legătură cu măsurile legale de 
securitate şi sănătate în muncă, iar pentru infracţiunile cuprinse în capitolul V, urmarea 
imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru sănătatea publică, în cazul unor moda-
lităţi agravate urmarea constă în moartea uneia sau mai multor persoane. 

În sfârşit, în cazul infracţiunilor prevăzute în capitolul VI, urmarea imediată constă în 
crearea unei stări de pericol pentru siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice. 

d) Legătura de cauzalitate în cazul infracţiunilor contra siguranţei publice constă în 
legătura directă care trebuie să existe între acţiunea sau inacţiunea care constituie elementul 
material al laturii obiective în cazul fiecărei infracţiuni şi urmarea imediată. De cele mai multe 
ori acestă legătură rezultă direct din materialitatea faptei, nefiind necesară probarea acesteia. 
Există însă şi unele infracţiuni contra siguranţei publice a căror consumare este condiţionată 
de producerea unei urmări imediate, care poate consta într-o stare de pericol (cum este cazul 
infracţiunilor prevăzute în Capitolul I, unele infracţiuni de la capitolul II etc.), sau în 
producerea unui rezultat (infracţiunile de la Capitolul I în modalităţile agravate, unele 
infracţiuni de la capitolele II, III şi V). În toate aceste situaţii, trebuie stabilită (probată) 
legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea incriminată şi rezultatul produs. În 
eventualitatea în care, legătura de cauzalitate nu există sau nu poate fi stabilită de către 
organele judiciare, fapta nu va putea fi calificată ca infracţiune [1]. 

III7. Latura subiectivă. De regulă, forma de vinovăţie prevăzută de lege în cazul 
infracţiunilor contra siguranţei publice este intenţia în ambele modalităţi (directă sau indirectă) 
sau culpa. Uneori (în cazul modalităţilor agravate), poate exista intenţia depăşită 
(praeterintenţia). 

Pot fi săvârşite cu forma de vinovăţie praeterintenţie (intenţie depăşită) infracţiunile 
prevăzute în Capitolul I în modalitatea agravată şi infracţiunile prevăzute în art. 340 alin. (2), 
art. 345 alin. (3) şi (4) art. 346 alin. (4) şi art. 354 alin. (3).  

De asemenea, o altă formă de vinovăţie cu care se pot comite unele infracţiuni este culpa, 
în ambele modalităţi. Printre aceste infracţiuni menţionăm pe cele prevăzute la art.: 330, 332 
alin. (4), 340 alin. (3), 345 alin. (5), 349 alin. (2), 352 alin. (2) etc. 

Uneori, latura subiectivă se întregeşte cu anumite cerinţe esenţiale ale elementului 
subiectiv (spre exemplu în cazul infracţiunii de la art. 359) [1].  
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IV. Formele infracţiunilor  
IV1. Actele pregătitoare. Deşi posibile în cazul infracţiunilor în care forma de vinovăţie 

este intenţia, actele de pregătire efectuate de către subiectul activ al infracţiunii nu sunt 
sancţionate de lege. În cazul în care acestea (actele de pregătire) sunt efectuate de către o altă 
persoană (acte de care s-a servit subiectul activ), acestea vor avea caracterul unor acte de 
complicitate.  

IV2. Tentativa. În cazul infracţiunilor contra siguranţei publice, tentativa este sancţionată 
numai pentru anumite infracţiuni, respectiv cele prevăzute la art.: 332 alin. (1) şi (2), 342  
alin. (1) şi (3), 345 alin. (1) şi (2), 346 alin. (1) şi (2), 354 alin. (1) şi (2), art. 356, 359 şi 
360-365. În cazul celorlalte infracţiuni cuprinse în acest titlu, deşi este posibilă, tentativa nu se 
pedepseşte (infracţiunile de la Capitolul II, unele infracţiuni de la Capitolul III etc.). 

IV3. Consumarea. Infracţiunile din cadrul titlului examinat, se consumă, de regulă, în 
momentul în care acţiunea sau inacţiunea prin care se realizează elementul material al laturii 
obiective s-a executat şi s-a produs urmarea imediată (atunci când consumarea este condiţio-
nată de producerea urmării imediate). 

IV4. Epuizarea. Epuizarea poate fi identificată şi în cazul unora dintre infracţiunile contra 
siguranţei publice. 

Avem aici în vedere infracţiunile în care activitatea infracţională poate lua forma unei 
activităţi continue care se prelungeşte în timp prin natura ei şi după momentul consumării prin 
amplificarea urmării imediate. În acest caz infracţiunea se consumă odată cu încetarea acţiunii 
sau inacţiunii. În unele cazuri, activitatea infracţională desfăşurată de subiectul activ are 
caracter de repetabilitate, cu aceeaşi rezoluţie infracţională, împotriva aceluiaşi subiect pasiv 
(infracţiunea continuată). Fără îndoială că, în asemenea situaţii, momentul epuizării este acela 
al ultimei acţiuni executate de subiectul activ al infracţiunii, care de cele mai multe ori 
coincide cu momentul identificării lui de către organele judiciare abilitate. 

În alte situaţii, de regulă când unele infracţiuni sunt comise într-o modalitate agravată a 
cărei urmare constă în vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor 
persoane, această urmare se poate amplifica (agrava), fără intervenţia subiectului activ, caz în 
care apare o nouă urmare, care constă în decesul victimei (cazul infracţiunii progresive). În 
această situaţie momentul epuizării va fi acela al încetării oricăror urmări subsecvente acţiunii 
subiectului activ (în mod concret ultima urmare posibilă) [1]. 

 
V. Sancţiuni 
Infracţiunile contra siguranţei publice sunt prevăzute în funcţie de gravitatea şi urmările 

produse cu pedepse cuprinse între o lună şi 12 ani închisoare şi interzicerea exercitării unor 
drepturi în cazul modalităţilor simple (uneori fiind prevăzută şi pedeapsa alternativă a 
amenzii) şi închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, pentru 
unele modalităţi agravate. 

Observând limitele minime şi maxime ale pedepselor prevăzute de lege în cazul infracţiu-
nilor contra siguranţei publice, constatăm că cele mai uşoare sancţiuni sunt prevăzute pentru 
infracţiunile de la Capitolul IV, cu excepţia infracţiunii de camătă (infracţiuni privitoare la 
regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege), acestea fiind cuprinse între limita 
minimă de 3 luni şi cea maximă de 3 ani sau amendă. În acelaşi timp, cele mai grave sancţiuni 
sunt prevăzute pentru unele infracţiuni de la Capitolul III (nerespectarea regimului materia-
lelor nucleare sau a altor materii radioactive şi nerespectarea regimului materiilor explozive), 
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unde în cazul modalităţilor agravate limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 10 şi 20 de ani şi 
interzicerea unor drepturi [1].  

 
VI. Aspecte de ordin criminologic 
Crima şi autorul ei au preocupat gândirea umană cu mult înainte de secolul al XIX-lea. 

Mărturii stau în acest sens operele filozofice şi literare ale Antichităţii, tema crimei 
constituind, nu de puţine ori, izvor de genială inspiraţie [14]. 

În decursul timpului, pe această temă, în baza unor studii criminologice, numeroşi autori 
au publicat lucrări de mare importanţă, în care au încercat să surprindă din unghiuri diferite, în 
diferite momente ale evoluţiei societăţii umane, problematica complexă a crimei şi a autorului 
acesteia [2].  

Studiile criminologice au abordat fenomenul crimei şi criminalului într-o manieră gene-
rală, fără a se face trimiteri directe la anumite genuri de infracţiuni. 

De aceea, examinarea cauzelor şi condiţiilor care au determinat sau contribuit la proli-
ferarea criminalităţii într-un domeniu anume, cum ar fi domeniul siguranţei publice, identi-
ficarea unor noi metode de prevenire a criminalităţii în acest domeniu a reprezentat şi continuă 
să reprezinte un subiect de mare importanţă. 

O asemenea cercetare specifică ar fi justificată datorită faptului că infracţiunile contra 
siguranţei publice prezintă anumite particularităţi care rezultă din varietatea relaţiilor sociale 
apărate prin normele de incriminare. 

De asemenea, unele particularităţi există prin pericolul social deosebit pe care îl prezintă 
acest grup de infracţiuni ce ar putea avea ca urmare imediată moartea sau vătămarea inte-
grităţii corporale a mai multor persoane, pagube materiale importante sau din unele prejudicii 
aduse mediului. Avem aici în vedere infracţiunile ce fac parte din grupul celor contra sigu-
ranţei circulaţiei pe căile ferate, contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sau unele 
infracţiuni care privesc regimul armelor, muniţiilor, materiilor nucleare sau radioactive ori 
materiilor explozive ori referitoare la sănătatea publică. 

O altă particularitate rezultă din specificul activităţilor care se desfăşoară în cadrul acestor 
domenii distincte ale vieţii sociale, ca şi din calitatea subiecţilor activi sau pasivi ai acestor 
infracţiuni, precum şi din complexitatea valorilor sociale apărate prin normele de incriminare. 

În vederea fundamentării unei politici penale eficiente, care să aibă ca rezultat prevenirea 
şi combaterea cu mai multă eficienţă a criminalităţii din domeniul siguranţei publice, este 
necesar a fi identificaţi, examinaţi şi cunoscuţi, în complexitatea lor, factorii criminogeni. 

Factorii criminogeni au fost definiţi ca fiind acele fenomene, condiţii, circumstanţe, 
procese interioare sau exterioare individului care (favorizează, potenţează frânează) conduc 
către un comportament criminal [15]. 

Printre factorii criminogeni cunoscuţi şi evidenţiaţi în criminologie distingem: factori 
individuali, factori sociali (care pot fi: economici, culturali şi politici) şi factori naturali. 

Fără a proceda la examinarea acestora, precizăm că factorii criminogeni menţionaţi, pre-
zintă anumite particularităţi specifice domeniului complex al siguranţei publice, identificarea 
şi cunoaşterea acestora contribuind substanţial la prevenirea şi combaterea fenomenului în 
complexitatea sa [1].  

 
VII. Opinii critice şi propuneri de lege ferenda 
Aşa cum am precizat şi anterior, în Titlul VII din noul Cod penal legiuitorul a incriminat 

o serie de fapte, prin care sunt apărate cele mai importante valori sociale care privesc siguranţa 
publică. 
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Examinarea modului în care legiuitorul a înţeles să structureze acest titlu conduce la 
constatarea că în primele două capitole au fost avute în vede două grupe de infracţiuni contra 
siguranţei circulaţiei şi transporturilor, respectiv infracţiunile contra siguranţei circulaţiei şi 
transporturilor pe calea ferată şi infracţiunile contra siguranţei circulaţiei şi transporturilor pe 
drumurile publice. 

Apreciem că opţiunea legiuitorului de a include în primele două capitole cele două grupe 
de infracţiuni este corectă, deoarece orice atingere adusă valorilor sociale specifice acestor 
domenii ale sistemului transporturilor din România provoacă şi atingeri grave siguranţei 
publice din România. 

Cu toate acestea, considerăm că legiuitorul ar fi trebuit să apere prin norme de drept penal 
cuprinse în Codul penal român şi cele mai importante valori sociale specifice circulaţiei şi 
transporturilor aeriene şi navale. 

Astfel, referindu-ne la sistemul transporturilor aeriene, constatăm că cea mai importantă 
valoare socială specifică acestui domeniu, pe care o identificăm ca fiind siguranţa circulaţiei 
şi transporturilor aeriene, este apărată prin incriminarea unor fapte în cadrul Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1997 privind Codul aerian civil, republicată [16]. 

Avem aici în vedere infracţiunile prevăzute de: art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, 
art. 106, art. 107, art. 108, art. 109 şi art. 110. 

Precizăm că exceptând dispoziţiile art. 110 din actul normativ menţionat, care incrimi-
nează o modalitate agravată a infracţiunilor prevăzute în art. 98, 99, 103 şi 106, celelalte 
infracţiuni sancţionează acţiuni sau inacţiuni care aduc atingere siguranţei zborului sau 
siguranţei şi securităţii aeroportului. 

Pe de altă parte, denumirea actului normativ este Codul aerian civil; cum explică oare 
legiuitorul român existenţa unor dispoziţii penale într-un Cod aerian civil? 

Având în vedere argumentele prezentate, de lege ferenda, propunea includerea acestui 
grup de infracţiuni în Codul penal în vigoare, într-un capitol special, după capitolul II, 
respectiv Capitolul II1, cu denumirea marginală „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei şi 
transporturilor aeriene”. În cuprinsul acestui capitol ar trebui să fie incluse toate infracţiu-
nile menţionate mai sus, într-o redactare restructurată, care să includă cel mult şase 
infracţiuni. 

În domeniul circulaţiei şi transporturilor navale, la momentul actual, actul normativ prin 
care sunt apărate cele mai importante valori sociale, inclusiv siguranţa circulaţiei şi transpor-
turilor navale, este Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele promovate prin art. 131 din Legea  
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind Codul penal [17]. 

Prin promovarea acestui act normativ, legiuitorul apără valori sociale diferite, inclusiv 
siguranţa circulaţiei şi transporturilor navale. 

Astfel, incriminări care se referă direct la această valoare socială sunt prevăzute în art. 2, 
art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 
17, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 şi art. 29. 

De lege ferenda propuneam ca, în Codul penal în vigoare, după capitolul II1, cu 
denumirea marginală propusă mai sus, să fie prevăzut un nou capitol, respectiv „Capitolul 
II2”, cu denumirea marginală „Infracţiuni contra siguranţei şi transporturilor navale”, 
urmând ca în această grupă să fie incluse cel mult opt infracţiuni dintre cele menţionate mai 
sus, fiecare cu denumiri marginale distincte. 
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Credem că includerea celor două capitole în actualul Cod penal ar contribui la perfecţio-
narea sistemului legislativ penal român, asigurând o apărare mai eficientă a siguranţei 
circulaţiei şi transporturilor aeriene şi navale.  

 
Concluzii 
Opţiunea legiuitorului român de a prevedea un titlul special în care să includă infracţiu-

nile contra siguranţei publice reprezintă un aspect pozitiv menit să contribuie la prevenirea şi 
combaterea cu mai multă eficienţă a acestui gen de criminalitate cu efecte din cele mai 
benefice pentru societatea civilă. 

Sistematizarea incriminărilor în grupe de infracţiuni distincte prevăzute în capitole 
distincte a reprezentat un examen extrem de dificil pe care, în opinia noastră, legiuitorul nu la 
promovat. 

Cu toate că am atenţionat legiuitorul şi prin alte intervenţii din doctrină, totuşi, din raţiuni 
pe care nu le identificăm, nu au fost incluse în acest titlu şi infracţiunile contra siguranţei 
circulaţiei şi transporturilor aeriene şi navale. 

Credem în continuare că acest lucru se impune cu necesitate, mai ales în condiţiile în care 
în ultimii ani Uniunea Europeană şi alte state ale lumii sau confruntat cu o situaţie operativă 
extrem de dinamică şi complexă în ceea ce priveşte atacurile de natură teroristă.  

Într-o concluzie finală considerăm că pasul făcut de legiuitorul român prin care a inclus în 
noul Cod penal un titlu distinct cu o denumire marginală corectă este unul de mare actualitate 
şi utilitate, însă acest pas trebuie continuat cu includerea în cadrul acestui titlu a celor două noi 
capitole. 
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Rezumat: 
În cadrul lucrării am examinat infracţiunea de vătămare corporală prevăzută în dispoziţiile  

art. 194 C. pen., cu trimitere la practica judiciară recentă, precum şi la doctrina română. Am analizat, 
de asemenea, atât elementele de asemănare, cât şi cele de diferenţiere dintre modul în care a fost 
reglementată această infracţiune în cele două Coduri penale (Codul penal în vigoare şi Codul penal din 
1969). Nu în ultimul rând, am insistat în examinarea unor posibile variante de aplicare a legii penale 
mai favorabile, în situaţia tranzitorie în care ne aflăm. Elementele de noutate constau în examenul 
comparativ realizat, precum şi în examinarea variantelor de identificare şi aplicare a legii penale mai 
favorabile. Lucrarea poate fi utilă studenţilor facultăţilor de drept, precum şi persoanelor cu atribuţii 
concrete în practica judiciară română. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiune; examen comparativ; legea penală mai favorabilă. 
 

 
Introducere 
Infracţiunea de vătămare corporală este prevăzută în dispoziţiile art. 194 C. pen., incrimi-

narea acestei fapte reprezentând în esenţă o preocupare constantă a legiuitorului român de a 
apăra prin norme de drept penal integritatea corporală şi sănătatea persoanei fizice, împotriva 
unor manifestări prin care se aduce atingere acestor valori. 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în textul de incriminare, infracţiunea de vătămare corporală 
se va reţine de fiecare dată atunci când actele de violenţă exercitate asupra unei persoane au 
avut una sau mai multe dintre următoarele urmări: s-a cauzat victimei o infirmitate; s-au 
produs leziuni traumatice sau a fost afectată sănătatea unei persoane, care au necesitat, pentru 
vindecare, mai mult de 90 de zile; s-a produs un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul 
ori s-a pus în primejdie viaţa persoanei. 

Infracţiunea va fi considerată a fi mai gravă în condiţiile în care fapta a fost comisă în 
scopul producerii uneia din primele trei urmări menţionate mai sus, fiind sancţionată în 
consecinţă. 

În doctrina noastră recentă s-a subliniat că „Infracţiunea de vătămare corporală este o 
variaţiune a infracţiunii de lovire sau alte violenţe, care a primit o denumire proprie (nomen 
iuris); cu excepţia rezultatului mai grav, structura şi conţinutul juridic al infracţiunii de 
vătămare corporală sunt asemănătoare cu cele ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe” [1]. 

 
I. Codul penal în vigoare în raport cu legea anterioară 
Un prim element de diferenţiere dintre cele două reglementări constă în faptul că în legea 

nouă, deşi a păstrat infracţiunea de vătămare corporală, legiuitorul a renunţat la infracţiunea de 
vătămare corporală gravă, prevăzută în Codul penal din 1969, în art. 182.  



398 Devianţă şi criminalitate 

Din analiza conţinutului juridic al infracţiunii de vătămare corporală prevăzută în art. 194 
C. pen., comparativ cu conţinuturile infracţiunilor de vătămare corporală şi vătămare corporală 
gravă prevăzute în art. 181 şi art. 182 din Codul penal din 1969, rezultă următoarele:  

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) lit. a) C. pen. (provocarea unei infirmităţi) este 
menţionată şi în art. 182 alin. (2) din Codul penal din 1969 (vătămare corporală gravă), într-o 
altă formulare, respectiv o infirmitate permanentă fizică ori psihică; 

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) lit. b) C. pen. (leziuni traumatice sau afectarea 
sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri 
medicale) este menţionată şi în art. 182 alin. (1) din Codul penal din 1969, cu precizarea că în 
acest text legiuitorul impune un număr mai mare de 60 de zile de îngrijiri medicale; 

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) lit. c) C. pen. (un prejudiciu estetic grav şi 
permanent) este menţionată şi în art. 182 alin. (2) din Codul penal din 1969, cu precizarea că 
aici este folosită expresia sluţirea; 

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) lit. d) C. pen. (avortul) este menţionată şi în art. 182 
alin. (2) din Codul penal din 1969; 

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) lit. e) C. pen. (punerea în primejdie a vieţii 
persoanei) este menţionată şi în art. 182 alin. (2) din Codul penal din 1969; 

- fapta prevăzută în art. 194 alin. (2) C. pen. [când fapta a fost comisă în scopul producerii 
uneia dintre consecinţele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c)] este menţionată şi în art. 182 
alin. (3) din Codul penal din 1969; tentativa se pedepseşte în ambele legi. 

Ca elemente de diferenţiere, semnalăm absenţa din noua lege a modalităţii agravate prin 
care s-au produs victimei pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora; cu 
toate acestea, nu putem vorbi de o dezincriminare a acestei fapte, deoarece într-o asemenea 
modalitate fapta poate fi încadrată în dispoziţiile art. 194 alin. (1) lit. a) C. pen. 

O altă diferenţă constă în modificarea limitelor minime şi maxime ale pedepselor. 
În ceea ce priveşte conţinutul juridic al infracţiunii de vătămare corporală prevăzută în  

art. 181 din Codul penal din 1969, observăm că aceasta nu se mai regăseşte în noua incrimi-
nare, fiind preluat în conţinutul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, examinată anterior. 

 
II. Elemente preexistente 
II.1. Obiectul juridic. Obiectul juridic este format din relaţiile sociale care se referă la 

ocrotirea integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei fizice. 
II.2. Obiectul material. Obiectul material în cazul acestei infracţiuni constă în corpul 

persoanei în viaţă, asupra căruia acţionează subiectul activ.  
II.3. Subiecţii infracţiunii. În funcţie de calitatea subiectului activ sau pasiv al infracţiunii, 

încadrarea juridică a faptei comise poate fi alta decât aceea de vătămare corporală, aşa cum 
vom vedea în prezentarea de mai jos. 

a) Subiect activ poate fi orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile 
generale cerute de lege pentru a avea această calitate. În practica judiciară au existat şi pot 
exista situaţii în care subiectul activ are o anumită calitate (o anumită profesie), cum este de 
exemplu funcţionarul public, care comite fapta în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, caz 
în care se va reţine şi comiterea infracţiunii de purtare abuzivă (art. 296 C. pen.). O altă 
situaţie specială poate fi identificată în cazul în care subiectul activ este membru al familiei, 
caz în care fapta va fi încadrată în dispoziţiile art. 199 C. pen. (violenţă în familie). De 
asemenea, ne vom afla în prezenţa unei alte situaţii speciale atunci când fapta este comisă 
imediat după naştere sau în primele 24 de ore de la naştere, de către mama aflată într-o stare 
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de tulburare psihică, împotriva nou-născutului, caz în care se va reţine în sarcina subiectului 
activ comiterea infracţiunii de ucidere ori vătămare a nou-născutului săvârşită de către mamă 
[art. 200 alin. (2) C. pen.]. În ceea ce priveşte participaţia penală, acesta este posibilă sub toate 
formele sale, respectiv coautorat, instigare sau complicitate. 

b) Subiect pasiv poate fi orice persoană fizică în viaţă. De regulă calitatea subiectului 
pasiv nu are influenţă în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Cu toate acestea, există şi 
situaţii în care calitatea subiectului pasiv poate influenţa existenţa sau inexistenţa acestei 
infracţiuni sau a alteia. Astfel, în cazul în care subiectul pasiv este un membru de familie, în 
sarcina subiectului activ se va reţine comiterea infracţiunii de violenţă în familie, art. 199  
alin. (1) C. pen., raportat la art. 194 C. pen. În cazul în care subiectul pasiv este un judecător 
ori procuror aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu sau dacă fapta este comisă faţă de un 
judecător, procuror sau de un membru de familie al acestora, în scop de intimidare sau de 
răzbunare, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale magistratului, se va reţine 
numai comiterea infracţiunii de ultraj judiciar (art. 279 C. pen., raportat la art. 193 C. pen.). De 
asemenea, aceeaşi infracţiune, în aceleaşi condiţii, se va reţine şi în cazul în care subiectul 
pasiv este un avocat aflat în exercitarea profesiei [art. 279 alin. (4) C. pen., raportat la art. 193 
alin. (1) sau (2) C. pen.]. O ultimă ipoteză va fi incidentă în cazul în care subiectul pasiv este 
un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii sau dacă fapta 
este comisă împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul 
autorităţii de stat sau asupra unui membru de familie al acestuia, în scop de intimidare sau de 
răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului se va reţine 
numai comiterea infracţiunii de ultraj [art. 257 C. pen., raportat la art. 193 alin. (1) sau (2)  
C. pen.]. În toate împrejurările, pluralitatea de subiecţi pasivi va atrage reţinerea unei 
pluralităţi de infracţiuni. 

 
III. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 
III.1. Situaţia premisă. În cazul acestei infracţiuni, situaţia premisă constă în aceea că 

subiectul pasiv trebuie să fie o persoană în viaţă. 
III.2. Conţinutul constitutiv. Din acest punct de vedere, în continuare vom prezenta 

aspecte importante care ţin de latura obiectivă şi latura subiectivă a infracţiunii analizate. 
III.2.1. Latura obiectivă în cazul infracţiunii de vătămare corporală cuprinde elementul 

material, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate, aspecte pe care le prezentăm în 
continuare. 

Elementul material al laturii obiective poate consta într-o acţiune sau inacţiune, care se 
realizează prin loviri, înjunghieri, aruncarea cu obiecte sau substanţe corozive, rămânerea în 
pasivitate atunci când există obligaţia de a acţiona etc. 

Astfel, elementul material se poate realiza prin două acţiuni sau inacţiuni alternative, care 
pot consta în lovirea victimei sau în exercitarea oricăror acte de violenţă, cu condiţia ca 
urmarea să constea în provocarea uneia dintre consecinţele prevăzute de lege.  

Aceste consecinţe reprezintă, în esenţa lor, o urmare imediată a acţiunii de lovire sau 
orice acte de violenţă exercitate asupra victimei. 

Prima consecinţă (urmarea) prevăzută în textul de incriminare este provocarea unei 
infirmităţi. 

Deoarece legea nu distinge concret, folosind termenul de infirmitate, vom avea în vedere 
atât o infirmitate fizică, cât şi una psihică. 
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Prin infirmitate fizică se înţelege provocarea unei stări anormale cu caracter permanent 
victimei, care poate determina imposibilitatea folosirii corpului în condiţii normale. Avem aici 
în vedere şi pierderea unui simţ sau organ ori încetarea funcţionării unui organ [2]. 

Prin infirmitate psihică se înţelege situaţia în care victima a suferit un traumatism psihic 
care presupune pierderea totală sau parţială a controlului activităţilor sale [2].  

Atât infirmitatea fizică, cât şi cea psihică trebuie să fie permanentă, adică să nu poată fi 
vindecată medical. 

În ceea ce priveşte infirmitatea psihică, în doctrină s-au exemplificat, demenţa, psihoza, 
encefalopatii cu tulburări de comportament, crize epileptice posttraumatice, stări depresive de 
hiperdramatizare a infirmităţii fizice etc. [2]. 

Fără îndoială că infirmitatea fizică presupune, de fiecare dată, pierderea unui simţ, a unui 
organ sau încetarea funcţionării acestora. 

În doctrină s-a susţinut că pierderea unui simţ reprezintă „pierderea acelei facultăţi a 
oamenilor de a percepe impresii din lumea exterioară (este vorba de cele cinci simţuri, 
respectiv văzul, auzul, mirosul, gustul, pipăitul). Prin pierderea unui simţ din cele arătate mai 
sus se înţelege atât dispariţia (abolirea), cât şi diminuarea acestuia, adică micşorarea 
capacităţii de a auzi, de a vedea, de a percepe gustul şi mirosul substanţelor ori calităţile 
palpabile ale corpurilor” [1]. 

Prin pierderea unui organ se înţelege „pierderea unei părţi a corpului prin care se 
realizează una sau mai multe funcţii vitale (inimă, creier, ficat) sau utile vieţii (ureche, deget, 
sân, dinte etc.), care presupune desprinderea acelui organ de corp, neavând relevanţă dacă 
această desprindere este consecinţa directă a infracţiunii ori este consecinţa unei operaţii 
chirurgicale. Infracţiunea subzistă indiferent dacă s-a pierdut întregul organ (ambii ochi ai 
organului vizual, ambele picioare ale organului locomotor) sau numai o parte din acestea (un 
plămân, un rinichi, o mână)” [1]. 

Încetarea funcţionării unui simţ sau organ „presupune o vătămare corporală care face 
imposibilă îndeplinirea funcţiei simţului sau organului. Legea are în vedere situaţia când 
organul sau simţul se păstrează, dar nu-şi mai poate îndeplini funcţia. Subliniem că dacă 
încetarea funcţiei unui organ sau simţ este de scurtă durată (trecătoare), dar pentru 
vindecarea sa a fost nevoie de peste 90 de zile de îngrijiri medicale, fapta constituie vătămare 
corporală; aceeaşi soluţie şi în cazul în care pentru restabilirea funcţiunii organului sau 
simţului lezat este necesară o perioadă mai mare de 90 de zile” [1]. 

În practica judiciară s-a decis că încercarea de a lovi cu scândura o persoană care se 
refugiază într-un autoturism, urmată de lovirea şi spargerea geamului portierei, cu consecinţa 
lezării ochiului persoanei vătămate cu cioburile geamului, ceea ce i-a cauzat o infirmitate 
permanentă, constituie infracţiunea de vătămare corporală gravă, săvârşită cu intenţie, iar nu 
din culpă [3]. Precizăm că în reglementarea actuală fapta constituie infracţiunea de vătămare 
corporală. 

În cazurile în care urmarea nu a constat în provocarea unei infirmităţi, iar durata 
îngrijirilor medicale nu depăşeşte 90 de zile, fapta va întruni elementele constitutive ale 
infracţiunii de lovire sau alte violenţe. 

În acest sens, în practica judiciară s-a decis că fapta prin care s-au pricinuit părţii vătămate 
contuzii maxilare urmate de extracţia unor dinţi care, reimplantaţi de îndată, şi-au redobândit 
integral funcţiile normale, durata îngrijirilor medicale necesare vindecării nedepăşind 60 de 
zile, constituie infracţiunea de vătămare corporală prevăzută în art. 181, iar nu cea de vătămare 
corporală gravă prevăzută în art. 182 C. pen., deoarece nu s-a produs părţii vătămate o sluţire 
sau infirmitate [4]. 
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A doua consecinţă prevăzută de lege constă în cauzarea unor leziuni traumatice sau 
afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile 
de îngrijiri medicale. 

Observăm că în această modalitate, criteriul medico-legal de evaluare a gravităţii leziu-
nilor traumatice este reprezentat de numărul de zile îngrijiri medicale. 

În doctrină s-a susţinut argumentat că „îngrijirile medicale sunt acele îngrijiri ce sunt 
necesare pentru restabilirea sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei care a fost 
vătămată prin săvârşirea infracţiunii; numărul zilelor de îngrijiri medicale reprezintă un 
criteriu medico-legal de evaluare a gravităţii vătămării sănătăţii sau integrităţii corporale a 
persoanei vătămate prin activitatea infracţională, utilizat pentru stabilirea încadrării juridice 
a infracţiunii; numărul de zile de îngrijiri medicale nu este echivalent cu numărul zilelor de 
spitalizare sau de concediu medical ori cu durata întregii perioade recuperatorii” [5]. 

Atât doctrina, cât şi practica judiciară susţin faptul că se va reţine comiterea acestei infrac-
ţiuni, chiar dacă durata îngrijirilor medicale necesare pentru vindecarea victimei s-a prelungit 
peste 90 de zile datorită aplicării tratamentului medical adecvat cu întârziere, cu condiţia ca 
această întârziere să nu se datoreze intenţiei victimei. 

Precizăm, de asemenea, că această infracţiune poate îmbrăca forma infracţiunii progre-
sive, în cazul în care urmările acţiunii incriminate se agravează în timp. 

Provocarea unui prejudiciu estetic grav şi permanent reprezintă o altă urmare incriminată 
de legiuitor. 

În doctrină s-a susţinut că „acesta constituie un grav prejudiciu estetic cauzat victimei, 
schimbarea înfăţişării normale a acesteia care capătă un aspect neplăcut (deformarea 
corpului, mutilare, desfigurare, ruperea buzei, a dinţilor din faţă etc). Pentru a se putea trage 
o concluzie sub acest aspect, este necesar să se stabilească prin acte medico-legale 
neechivoce că victima a suferit un asemenea prejudiciu estetic” [2]. 

În practica judiciară s-a decis că lovirea unei persoane în faţă cu cuţitul, cu urmarea unor 
cicatrice care nu pot fi înlăturate şi care afectează expresia feţei, constituind un prejudiciu 
estetic, se încadrează în prevederile art. 182 C. pen. [alin. (2) la data judecării, alin. (3) în urma 
modificării prin Legea nr. 169/2002] [4].  

De asemenea, în alte speţe s-a decis că dacă din certificatul medical rezultă că partea 
vătămată prezintă o cicatrice post-plagă tăiată, care îi conferă un prejudiciu estetic minor, faţă de 
imprecizia acestei concluzii, se impune efectuarea expertizei medico-legale pentru a stabili dacă 
înfăţişarea fizică a părţii vătămate a fost alterată creându-se un aspect neplăcut, un prejudiciu din 
punct de vedere estetic. Nu numai concluziile argumentate ale unor acte medico-legale pot 
constitui temeiul convingerii instanţei şi a soluţiei ce trebuie adoptată [2] [6]. 

Într-un recurs în anulare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că având în vedere şi 
raportul de constatare medico-legal, potrivit căruia, ca urmare a operării, s-a produs lipsa celor 
doi incisivi superiori şi mobilitatea anormală a doi dinţi incisivi, care necesită extracţie şi 
refacere prin proteze, rezultă că leziunile, urmarea produsă de acţiunea inculpatului, sunt 
permanente şi ireversibile, că funcţia masticatorie a fost definitiv alterată în prejudiciul estetic 
irecuperabil. Aşa fiind, în mod greşit instanţa de recurs a schimbat încadrarea juridică a 
vătămării corporale grave în loviri sau alte violenţe [7]. 

Deoarece atât în doctrină, cât şi în practica judiciară au intervenit opinii diferite 
referitoare la încadrarea juridică în cazul pierderii unor dinţi, instanţa supremă a decis că, ori 
de câte ori vătămarea corporală, săvârşită cu intenţie, a avut ca efect pierderea unui sau a 
mai multor dinţi ori numai lezarea acestora, este necesar să se stabilească, pe bază de probe 
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convingătoare, dacă prin vătămarea respectivă s-a cauzat o modificare a fizionomiei victimei 
sau o diminuare a funcţiilor ei fiziologice compatibile, ca importanţă, cu celelalte consecinţe 
prevăzute de lege. În mod firesc, pentru aceasta trebuie să se ţină seama de criterii de ordin 
anatomic şi fiziologic proprii naturii umane, cum ar fi poziţia dintelui pierdut, fiind de 
notorietate că lipsa unui incisiv frontal şi chiar a unui canin, mai ales din cei fixaţi în 
alveolele dentare ale maxilarului superior, modifică esenţial fizionomia celui lezat, dându-i 
aspect respingător, sau poate avea efecte negative ireversibile asupra funcţiei fiziologice a 
masticaţiei. Tot astfel, pentru a se determina cât mai exact prejudiciul estetic adus fizionomiei 
persoanei vătămate prin pierderea dinţilor, mai pot fi avute în vedere şi unele criterii speciale, 
cum ar fi vârsta, sexul sau profesia acesteia. Evident, la stabilirea împrejurărilor dacă 
pierderea dinţilor a avut ca efect sluţirea persoanei vătămate trebuie să se aibă în vedere, cu 
prioritate, gravitatea concretă a rezultatului imediat produs prin actul de violenţă, iar nu 
situaţia atenuată prin înlocuirea dinţilor smulşi sau rupţi ori prin protezare. O atare 
interpretare se impune nu numai pentru că recurgerea la procedee artificiale nu poate 
asigura redarea totalităţii însuşirilor anatomice şi fiziologice ale dintelui natural, ci şi 
datorită lipsei celui lezat, cel puţin pentru o anumită perioadă, de înfăţişarea sa firească. 

Se impune deci concluzia că acţiunea violentă având ca urmare smulgerea, ruperea sau 
lezarea unor dinţi trebuie încadrată în infracţiunea de vătămare corporală (gravă) ori de câte 
ori această vătămare, prin natura urmărilor sale, poate fi considerată că a avut drept 
consecinţă pierderea întregului organ ce asigură masticaţia, încetarea funcţionării acestuia, o 
infirmitate permanentă sau modificarea atât de severă a fizionomiei, încât să constituie o 
sluţire. Dar marea diversitate a consecinţelor ce pot fi produse asupra fizionomiei victimei 
sau asupra funcţiei masticaţiei, determinate nu numai de modul în care agresorul acţionează, 
ci şi de particularităţile anatomice şi fiziologice ale fiecărui individ, fac dificilă, dacă nu chiar 
imposibilă, generalizarea efectelor în raport cu numărul şi poziţia dinţilor lezaţi. De aceea, 
neputându-se ajunge la o concluzie cu valabilitate de generalizare asupra consecinţelor 
deteriorării dentiţiei prin vătămarea produsă, este evident că nici urmările la care se referă 
legea nu pot fi stabilite decât de la caz la caz, în raport de specificul fiecărei cauze, ceea ce nu 
se poate realiza decât de instanţa învestită cu judecarea fiecărui proces concret [5]. 

Avortul reprezintă o altă urmare incriminată de legiuitor şi constă în întreruperea cursului 
sarcinii şi expulzarea produsului de concepţie, fiind necesar ca făptuitorul să cunoască sau să 
fi prevăzut că victima este însărcinată. 

În doctrină s-a apreciat că „nu poate fi reţinut concursul ideal între infracţiunea de vătă-
mare corporală atunci când vătămarea corporală are ca urmare provocarea avortului [art. 
194 alin. (1) NCP] şi cea de întrerupere a cursului sarcinii care a avut ca urmare vătămarea 
corporală [art. 201 alin. (3) NCP]., deoarece la infracţiunea de vătămare corporală 
făptuitorul acţionează în vederea producerii vătămării corporale, avortul producându-se ca 
urmare praeterintenţionată, în vreme ce la infracţiunea prevăzută la art. 201 alin. (3) NCP 
făptuitorul acţionează cu intenţia întreruperii cursului sarcinii, vătămarea corporală fiind o 
urmare praeterintenţionată” [5]. 

Punerea în primejdie a vieţii persoanei se va constata în cazurile în care datorită gravităţii 
leziunilor traumatice există pericolul să se producă moartea persoanei vătămate în lipsa unui 
tratament medical corespunzător [5]. 

În doctrină s-a apreciat că în asemenea situaţii „făptuitorul urmăreşte vătămarea inte-
grităţii corporale a victimei, iar punerea în primejdie a vieţii se produce din culpă; dacă 
leziunile traumatice se agravează producându-se din culpă moartea victimei se va reţine 
comiterea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte” [5]. 
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În practica judiciară s-a decis că „inculpatul, lovind victima cu cuţitul în antebraţul stâng, 
secţionându-i artera radială (ceea ce, datorită hemoragiei produse, i-a pus în pericol viaţa), 
spre a putea desprinde pe prietenul său trântit la pământ şi imobilizat de victimă, a săvârşit 
infracţiunea de vătămare corporală, şi nu o tentativă la omor, deoarece nu a acţionat cu 
intenţia de a omorî victima” [5]. 

Între acţiunea sau inacţiunea incriminată şi rezultatul produs care constă în vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii trebuie să existe legătura de cauzalitate. 

III.2.2. Latura subiectivă reprezintă forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul activ 
în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1), aceasta putând fi intenţia indirectă sau 
praeterintenţia (intenţia depăşită), iar în cazul alin. (2) numai intenţia directă. 

Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei, „vătămarea corporală poate îmbrăca şi forma unei 
infraţiuni praeterintenţionate [8], dacă autorul a comis cu intenţie directă sau indirectă lovirea 
victimei, însă, în raport cu rezultatul mai grav produs a avut o poziţie subiectivă caracteristică 
culpei (neglijenţă sau uşurinţă). Astfel, îmbrâncirea unei persoane cu urmarea căderii acesteia 
şi pricinuirii unei vătămări corporale constituie un act de violenţă, săvârşit cu intenţie, iar nu 
din culpă, chiar dacă rezultatul violenţei a depăşit intenţia făptuitorului. Ca atare, dacă pentru 
vindecarea vătămării au fost necesare îngrijiri medicale mai mult de 90 de zile, fapta constituie 
infracţiunea prevăzută în art. 194, iar nu cea prevăzută în art. 196 C. pen.” [2]. 

În doctrină s-a exprima opinia potrivit căreia, „în cazul în care făptuitorul exercită 
violenţe asupra victimei în scopul punerii în primejdie a vieţii acesteia, se va reţine săvârşirea 
unei tentative la infracţiunea de omor/omor calificat săvârşită cu intenţie indirectă, iar nu 
forma agravată prevăzută de art. 194 alin. (2) NCP” [2]. 

De asemenea, „în cazul în care făptuitorul exercită violenţe asupra victimei cu intenţia 
directă în scopul producerii avortului se va reţine concursul de infracţiuni între vătămarea 
corporală în forma de bază [art. 194 alin. (1) NCP] şi infracţiunea de întrerupere a cursului 
sarcinii [art. 201 alin. (2) NCP]” [2]. 

Pentru existenţa infracţiunii, mobilul şi scopul nu au nicio relevanţă; în cazul constatării 
existenţei lor, acest aspect prezintă o importanţă majoră pentru instanţa de judecată în procesul 
de individualizare a sancţiunii de drept penal ce urmează a fi aplicată subiectului activ. 

 
IV. Forme, modalităţi, sancţiuni 
IV.1. Formele infracţiunii. Deşi actele de pregătire sunt posibile, cel puţin în modalitatea 

agravată prevăzură în conţinutul alin. (2), acestea nu se pedepsesc. 
Tentativa, posibilă în modalitate normativă simplă prevăzută în cadrul alin. (1), atunci 

când fapta se comite cu intenţie indirectă, nu este pedepsită; în cazul în care fapta se comite cu 
praeterintenţie, tentativa nu este posibilă. 

Tentativa este pedepsită numai în cazul în care infracţiunea se comite în una din moda-
lităţile agravate prevăzute în alin. (2) al art. 194 C. pen. 

Infracţiunea se consumă în momentul în care s-au produs urmările periculoase prevăzute 
în conţinutul alin. (1), respectiv: o infirmitate, când îngrijirile medicale necesare pentru vinde-
carea leziunilor traumatice sunt mai mari de 90 de zile, un prejudiciu estetic grav şi per-
manent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei. 

Infracţiunea de vătămare corporală poate fi comisă şi în forma continuată, caz în care 
momentul epuizării va coincide cu momentul exercitării ultimelor acte de violenţă şi al 
apariţiei rezultatului. 
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De fiecare dată, infracţiunea de vătămare corporală va fi absorbită în alte infracţiuni 
respectiv: omor calificat, omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, tâlhărie în modali-
tatea agravată, ultraj, ultraj judiciar etc. [5]. 

IV.2. Modalităţi ale infracţiunii. Infracţiunea examinată prezintă cinci modalităţi 
normative simple prevăzute în conţinutul alin. (1) lit. a) - e). 

În situaţia în care lovirile sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice s-au 
exercitat de către subiectul activ al infracţiunii în scopul producerii unei infirmităţi, a unei 
leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane care au necesitat pentru vindecare mai 
mult de 90 de zile de îngrijiri medicale ori un prejudiciu estetic grav şi permanent, fapta este 
prevăzută de legiuitor ca modalitate agravată, fiind sancţionată în consecinţă.  

Aceste modalităţi normative agravate sunt prevăzute în dispoziţiile alin. (2) al art. 194  
C. pen., fiind sancţionate cu o pedeapsă mai severă. 

IV.3. Sancţiuni. În cazul modalităţilor normative simple pedeapsa prevăzută de lege este 
închisoarea de la 2 la 7 ani, iar în cazul modalităţilor normative agravate pedeapsa este 
închisoarea de la 3 la 10 ani; tentativa se pedepseşte numai în cazul modalităţilor agravate, 
potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) C. pen. 

 
V. Explicaţii complementare 
V.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea examinată are o legătură directă cu 

infracţiunea de lovire sau alte violenţe, deosebirea fundamentală constând în urmarea 
socialmente periculoasă care se produce. 

V.2. Unele aspecte procesuale. Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, iar, de 
regulă (exceptând calitatea subiectului activ sau pasiv, în unele situaţii), competenţa de 
judecată în primă instanţă aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia a fost comisă 
infracţiunea. 

 
VI. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 
VI.1. Precedente legislative. Infracţiunea examinată era prevăzută şi în Codul penal din 

1969, sub denumirea de vătămare corporală gravă, cu unele deosebiri, dintre care cea mai 
evidentă este cea legată de numărul de zile de îngrijiri medicale, care în noua lege este de 
peste 90 de zile, în timp ce în textul anterior era de peste 60 de zile. 

VI.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Din examinarea 
comparativă a celor două reglementări, rezultă următoarele variante de aplicare a legii penale 
mai favorabile: 

- dacă numărul de îngrijiri medicale este cuprins între 61 şi 90 de zile, fapta întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută în dispoziţiile 
art. 182 alin. (1) din Codul penal din 1969, fiind sancţionată cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar 
potrivit legii în vigoare, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau 
alte violenţe şi este sancţionată cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă; în această 
situaţie, având în vedere limitele de pedeapsă, legea penală mai favorabilă va fi, de regulă, 
legea nouă, deoarece se prevede şi pedeapsa amenzii, precum şi punerea în mişcare a acţiunii 
penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate; legea nouă va fi mai favorabilă şi din 
perspectiva aplicării dispoziţiilor art. 80 şi urm., precum şi art. 83 şi urm. din Codul penal; cu 
toate acestea, în condiţiile în care instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse cu 
închisoarea orientată spre minimul special, iar în cauză a fost reţinută una sau mai multe 
circumstanţe atenuante, legea penală mai favorabilă va fi legea veche; 
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- dacă numărul de îngrijiri medicale este mai mare de 90 de zile, fapta va întruni 
elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă prevăzută în dispoziţiile 
art. 180 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi, respectiv, ale infracţiunii de vătămare corporală 
prevăzută în dispoziţiile art. 194 alin. (1) lit. b) C. pen., pedeapsa prevăzută în ambele 
incriminări fiind închisoarea de la 2 la 7 ani; nu suntem de acord cu opinia potrivit căreia în 
această situaţie nu se poate identifica legea penală mai favorabilă, şi instanţa urmează să aplice 
legea nouă [5], deoarece, în opinia noastră, în funcţie de împrejurările concrete ale fiecărei 
cauze în parte, poate fi identificată una dintre legi ca fiind mai favorabilă inculpatului; astfel, 
în condiţiile în care instanţa constată existenţa unei sau a mai multor circumstanţe atenuante, 
legea penală mai favorabilă va fi legea veche, iar dacă se constată existenţa unor circumstanţe 
agravante, legea penală mai favorabilă va fi legea nouă; tot, astfel, în funcţie de circumstanţele 
concrete în care este comisă fiecare faptă, legea penală mai favorabilă poate fi oricare dintre 
cele două, în cazul concursului de infracţiuni, recidivei etc.; 

- dacă actele de violenţă au avut drept consecinţă provocarea unei infirmităţi, a unui 
prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul ori s-a pus în primejdie viaţa persoanei, fapta va 
întruni elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă potrivit 
dispoziţiilor Codului penal din 1969 şi infracţiunea de vătămare corporală potrivit dispoziţiilor 
Codului penal; limita minimă a pedepselor prevăzute în cele două legi este de 2 ani, în timp ce 
limita maximă diferă, în sensul că în legea veche este de închisoare de 10 ani, în timp ce în 
legea nouă limita este 7 ani închisoare; în cazul în care instanţa se orientează pentru aplicarea 
pedepsei orientate spre maximul special, legea penală mai favorabilă va fi legea nouă 
(deoarece prevede o limita maximă mai redusă, 7 ani faţă de 10 ani); dacă instanţa se orien-
tează spre aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special (fără a se constata existenţa 
unor circumstanţe atenuante sau agravante ori a altor cauze de atenuare sau agravare), legea 
penală mai favorabilă poate fi oricare dintre cele două, instanţa aplicând în această situaţie 
dispoziţiile legii noi; situaţia se schimbă în cazul existenţei unor circumstanţe atenuante sau 
agravante, când în raport cu circumstanţele specifice fiecărei cauze legea penală mai 
favorabilă poate fi oricare dintre ele; 

- dacă actele de violenţă au fost comise în scopul producerii uneia dintre consecinţele 
prevăzute în art. 194 alin. (1) lit. a) - c) C. pen., fapta întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de vătămare corporală, în modalitatea agravată, iar potrivit Codului penal din 1969 
fapta constituie infracţiunea de vătămare corporală gravă; în ambele reglementări limita 
minimă a pedepsei este de 3 ani închisoare, în timp ce limita maximă diferă, în legea nouă 
fiind de 10 ani închisoare, iar în legea veche 12 ani închisoare; procedura de identificare şi 
aplicare a legii penale mai favorabile este identică cu cea menţionată mai sus, motiv pentru 
care nu insistăm cu alte explicaţii.  

 
Concluzii  
În cadrul analizei infracţiunii de vătămare corporală au fost evidenţiate principalele 

elemente de asemănare şi de deosebire între dispoziţiile Codului penal din 1969 şi cele din 
Codul penal în vigoare. 

De asemenea, am examinat posibilităţile de identificare şi ulterior de aplicare a legii 
penale mai favorabile în situaţii tranzitorii.  

Examinarea infracţiunii de vătămare corporală a inclus şi prezentarea practicii judiciare 
recente în domeniu, precum şi unele opinii exprimate în doctrina română. 
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Se poate aprecia că incriminarea faptei de ucidere din culpă s-a impus cu necesitate pe 
fondul creşterii acestui gen de criminalitate şi al necesităţii impunerii răspunderii penale a celor 
care le comit, concomitent cu luarea celor mai eficiente măsuri de prevenire şi combatere.  

Într-o concluzie generală, se poate aprecia că pe fondul proliferării criminalităţii pe acest 
segment, se impune cu necesitate menţinerea sancţiunii penale. 
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Rezumat:  
Într-o lucrare anterioară am arătat că 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. Am arătat, de asemenea, că 
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. În prezenta lucrare ne propunem a ne axa pe analizarea posibilelor 
vătămări pe care violenţa în familie le poate aduce acestor drepturi şi libertăţi. 

 
Cuvinte-cheie: violenţă în familie; încălcare; libertatea individuală; egalitatea în drepturi. 
 
 
Introducere 
În 28 martie 2016, prin adoptarea Legii nr. 30/20161, Parlamentul României a ratificat 

Convenţia din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, convenţie pe 
care o semnase încă din 2014. Această convenţie se alătură altor documente şi acte interna-
ţionale semnate şi ratificate de România de-a lungul timpului, precum Convenţia ONU privind 
eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeii (CEDAW)2, adoptată la data de 18 
decembrie 1979, sau Regulamentul (UE) no 1381/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 prin care s-a stabilit Programul „Drepturi, Egalitate şi 
Cetăţenie” al Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020, program care înglobează şi 
Programul Daphne 33.  

                                                 
1 Legea nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 a fost 
publicată în M. Of. nr. 224 din 25 martie 2016. 

2 Această convenţie a intrat în vigoare la 03 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. nr. 94 
din 28 noiembrie 1981. Document consultat la: http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20ASUPRA 
%20ELIMINARII%20TUTUROR%20FORMELOR%20DE%20DISCRIMINARE%20FATA%20DE%20FEMEI.
pdf, la 21.02.2017. 

3 A se vedea în acest sens http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm, 
accesat la data de 21.02.2017. Regulamentul (UE) No 1381/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 a fost publicat în JO L 354, 28.12.2013, p. 62; consultat la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN, la 21.02.2017. 



408 Devianţă şi criminalitate 

Cu siguranţă adoptarea, ratificarea şi intrarea în vigoare a unui act juridic prin care se 
defineşte violenţa în familie, se identifică noţiunile specifice acestei forme de violenţă, 
drepturile fundamentale ce pot fi încălcate, măsurile pe care statele, alături şi împreună cu 
comunitatea internaţională, îşi propun a le lua pentru a diminua, cel puţin, astfel de forme de 
violenţă nu poate decât să dea speranţe celor care s-au confruntat cu oricare din formele 
violenţei în familie, sau care sunt implicaţi direct sau indirect în lupta împotriva acestui 
veritabil fenomen, în opinia noastră. Cei care au fost victime ale violenţei în familie pot spera 
la o consolidare sau chiar dezvoltare a mijloacelor, măsurilor, procedurilor prin care pot fi 
preîntâmpinate, diminuate sau chiar eliminate oricare dintre formele violenţei domestice. Cei 
care sunt alături de victimele directe sau colaterale ale violenţei în familie pot spera, la rândul 
lor, că eforturile de a le ajuta pe acestea şi de a preîntâmpina, chiar de a stopa astfel de violenţe 
sunt susţinute la nivel statal şi internaţional, în primul rând, prin adoptarea unor acte normative 
care să le permită iniţierea, dezvoltarea şi propagarea de acţiuni, mecanisme şi proceduri noi, 
adaptate actualelor realităţi economice, sociale, juridice şi politice, de luptă împotriva violenţei 
domestice. 

Dar oare, dacă privim dintr-o perspectivă pesimistă, adoptarea încă a unui act normativ în 
acest domeniu nu reflectă eşecul celorlalte sau, cel puţin, al măsurilor şi procedurilor 
dezvoltate în baza acestora, fapt care a permis multiplicarea continuă a tuturor formelor de 
violenţă în familie ceea ce a determinat cu necesitate tocmai adoptarea unui nou act normativ? 

Comunitatea internaţională, regională - precum cea de la nivel european prin cele două 
organizaţii emblematice - Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, precum şi cele naţionale, 
continuu şi constant, veghează asupra familiei, prin actele normative pe care le adoptă, prin 
autorităţile competente, precum şi prin strategiile şi măsurile pe care le adoptă şi le dezvoltă în 
baza acestora. Astfel se încearcă a se identifica toate formele de violenţă ce pot să apară în 
cadrul familiilor, precum şi modalităţi prin care să le poate reduce cantitativ, dacă nu chiar 
eradica (aceasta din urmă putând fi considerată mai curând un deziderat aproape imposibil de 
atins complet şi definitiv, s.n.), inclusiv prin mijloace, procedee prin care victimele acestei 
forme de violenţă să fie încurajate şi determinate să reclame, să recunoască public faptele de 
violenţă în familie suferite atât pentru a putea fi protejate, dar şi apărate. 

Cu toate acestea, în acest context, apreciem că adoptarea şi ratificarea unui nou act 
normativ internaţional în acest domeniu poate indica, într-adevăr, un eşec al măsurilor juridice 
adoptate până atunci, dar şi o nouă încercare de creare a unui cadru juridic şi mai performant, 
mai optim pentru a creşte şansele luptei împotriva acestui fenomen al violenţei în familie, mai 
ales în actuala perioadă în care asistăm la creşterea oricărei forme de violenţă manifestate între 
fiinţele umane.  

 
I. Violenţa în familie - concept unitar, multidimensional?  
Din păcate, societatea actuală ne obligă a acorda o atenţie deosebită fenomenului violenţei 

în familie inclusiv pentru că asistăm la dificultăţile4 prin care trece una dintre instituţiile 

                                                 
4 Conform Key figures on Europe, edition 2016 (Cifrele cheie privind Europa, ediţia 2016), publicaţie a 

Uniunii Europene, consultată la: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7827738/KS-EI-16-001-EN-
N.pdf/69cc9e0d-9eb3-40e5-b424-29d00686b957 la data de: 20 februarie 2017, rata căsătoriilor în România a 
crescut la 5.9 la 1000 de locuitori în anul 2014, faţă de 5.2 la 1000 de locuitori în anul 2011, nivelul fiind tot scăzut 
faţă de anul 2000 când aceasta era de 6.1 la 1000 de locuitori. Se remarcă şi o scădere a numărului divorţurilor, în 
sensul că în anul 2014 s-a înregistrat o rată de 1.4 a acestora la 1000 de locuitori, find egalată rata din anul 2000, dar 
fiind în scădere faţă de anul 2011 când valoarea acesteia a fost de 1.8 la 1000 de locuitori.  
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importante, anume familia5. Cauzele care afectează această instituţie sunt multiple, unele 
dintre acestea determinând inclusiv apariţia situaţiilor de violenţă domestică. 

Perspectivele din care poate fi privită noţiunea de familie sunt multiple, fiind de natură 
sociologică, biologică, religioasă, juridică etc6. Din punct de vedere juridic, familia este privită 
atât într-un sens larg, cât şi într-un sens restrâns. Astfel, în sens larg, prin familie se înţelege 
acel grup de persoane din care fac parte soţii şi copiii lor, părinţii soţilor, precum şi alte 
persoane cu care aceştia se află în relaţii de rudenie7, pe când, în sens restrâns, prin familie, ca 
nucleu social elementar, se înţeleg doar soţii şi descendenţii lor necăsătoriţi8.  

Conceptul de familie este privit şi, în consecinţă, definit ca atare diferit prin diverse acte 
normative, în funcţie de scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea respectivă, uneori 
preferându-se a se identifica acele categorii de persoane care pot fi considerate membri ai 
familiei.  

Din perspectiva prevederilor constituţionale, legiuitorul constituant român, apreciind 
complexitatea noţiunii de relaţii de familie, a preferat a distinge între sensul larg al acesteia, 
caz în care prin relaţii de familie se înţeleg relaţiile între rude mai îndepărtate, dar şi 
raporturile de familie de fapt, şi sensul restrâns al acesteia ce are în vedere doar relaţiile de 
familie ce rezultă din căsătorie şi din legătura dintre părinţi şi copii9. În acest scop, legiuitorul 
constituant a consacrat două texte constituţionale distincte, anume art. 26 prin care consacră 
dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, respectiv art. 48 dedicat familiei simple sau 
nucleare10 şi relaţiilor specifice acesteia.  

Din perspectiva legislaţiei ordinare, spre exemplu, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare11, prin 
art. 5, a enumerat pe cei care pot fi consideraţi a fi membru de familie, anume: ascendenţii şi 
descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, 
potrivit legii, astfel de rude; soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; persoanele care au stabilit 
relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; 
tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; 
reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate 
intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea 
sarcinilor profesionale12. 

                                                 
5 În doctrină, s-a afirmat că „familia reprezintă «formula» care s-a impus de-a lungul evoluţiei istorice a 

omenirii, în scopul de a asigura cadrul specific uman procreării şi, corelativ, ocrotirii copiilor astfel rezultaţi, 
respectiv a generaţiilor viitoare”. A se vedea, inclusiv pentru alte aprecieri cu privire la conceptul de familie, I. 
Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 
2014, p. 1 şi urm. 

6 A se vedea, în acest sens, I. Nicolae, op. cit., Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2014, p. 1 şi urm. 
7 A.Al. Banciu, M. Banciu, Dreptul familiei conform noului Cod civil, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2012, p. 2. 
8 A.Al. Banciu, M. Banciu, op. cit., p. 2. 
9 A se vedea în acest sens: I. Muraru, S. E. Tănăsescu – coord., Constituţia României - comentariu pe articole, 

Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 484 
10 Ibidem. 
11 Această lege a fost republicată în M. Of. nr. 205 din 24 martie 2014, fiind ulterior modificată şi completată 

prin alte trei acte normative. 
12 De asemenea, prin art. 177 din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a 

prevăzut ce înţelege prin membru de familie, din perspectiva legislaţiei principale din acest domeniu, anume: 
ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, 
astfel de rude, această accepţiune fiind valabilă, în caz de adopţie, şi cu privire la persoana adoptată ori la descendenţii 
acesteia în raport cu rudele fireşti; soţul; persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre 
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Însă, indiferent cum este privită noţiunea de familie, din punct de vedere juridic, grupul 
de persoane care o formează presupune, şi în opinia noastră, că între acestea există drepturi şi 
obligaţii ce izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţie), precum şi din alte raporturi 
asimilate relaţiilor de familie13. 

Din cele arătate în cele ce preced constatăm că familia presupune o multitudine de 
legături între membrii acesteia, cu cât o familie este mai complexă, mai numeroasă, cu atât 
creşte şi numărul de relaţii de familie dintre membrii acesteia, existând, din păcate, şi 
posibilitatea creşterii numărului de acte de violenţă între membrii acesteia, dar şi al celor care 
pot sesiza posibile astfel de acte şi pot lua măsuri, prin implicare directă sau prin sesizarea 
autorităţilor, pentru a pune capăt acestora. 

Prin studiile şi statisticile efectuate de-a lungul timpului, s-a constatat, aspect pe care l-am 
relevat şi într-o altă lucrare14, că violenţa domestică poate fi întâlnită oriunde, în cel mai mult 
sau în cel mai puţin dezvoltat stat; în familii ai căror membrii au beneficiat de o educaţie 
solidă, dar şi în cele în care educaţia nu a fost sau nu a putut fi o prioritate; în familii bogate, 
precum şi în familii sărace etc. Evident că există aspecte diferite, aspecte ce ţin de modul în 
care este privită femeia şi familia în societatea, în statul respectiv, aspecte care se reflectă în 
reglementarea juridică consacrată acestei forme de violenţă, precum şi mijloacelor, 
procedeelor de protecţie a victimelor, de luptă pentru reducerea, cel puţin, a acestor violenţe.  

Prin cercetările efectuate15 s-a constatat că la nivelul unui număr de 24 de state, state 
situate pe trei continente: Europa, Africa şi Asia, prin reglementările legale în vigoare se 
consideră că violenţa domestică presupune o formă de abuz fizic, psihologic şi sexual, dar 
doar jumătate dintre acestea consideră că violenţa domestică poate fi cunoscută şi sub forma 
unui abuz de natură economică16. S-a constatat, de asemenea, că violenţa domestică cunoaşte 

                                                                                                                                          
părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc. Dorind instituirea unui venit minim garantat întemeiat pe principiul 
solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială, legiuitorul, prin Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, publicată în M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001, prin prevederile de la art. 2 alin. (1)-(4), a stabilit 
că prin familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care 
locuiesc şi gospodăresc împreună; dar şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea 
sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită; este văduvă; este divorţată; al cărei soţ/soţie este 
declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre 
situaţiile anterior menţionate; precum şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau 
reşedinţa comună cu părinţii, asimilând termenului familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia 
dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

13 A se vedea, în acest sens, I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 2, sau  
I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 12, sau I. Albu, 
Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, p. 7. 

14 O. Şaramet, Violenţa în familie - cauză a încălcării unor drepturi sau libertăţi fundamentale individuale, 
lucrare publicată în volumul Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Devianţă şi criminalitate - Evoluţie, 
tendinţe şi perspective”, ed. I, 2015, volum publicat la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 64-73. De 
asemenea, printr-un raport emis ca urmare a unei cercetări privind violenţa domestică, intitulat A landscape analysis 
of domestic violence laws, elaborat de The Thomson Reuters Foundation împreună cu CMS şi DLA Piper 
International LLP şi alţii, 2013, se afirmă, în esenţă, că violenţa domestică este un fenomen întâlnit în cele mai 
diverse state, şi în cele mai dezvoltate şi democratice, dar şi în cele în care concepţia asupra rolului femeii în familie 
şi în societate nu a evoluat astfel precum s-a întâmplat în statele occidentale, acestea fiind considerat ca aparţinând 
unui „gen aservit”, caz în care violenţa domestică este exclusiv o chestiune privată de familie. Această lucrare a fost 
consulată la: http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/02bf55c6-0d6b-4799-b9ba-eab57c5b93a9/file, la 
22.02.2017. 

15 A se vedea, în acest sens, spre exemplu, A landscape analysis of domestic violence laws, op. cit., p. 8. 
16 Totuşi, este necesar a menţiona că o parte din această jumătate de state supuse analizei consideră că violenţa 

economică, ca formă a violenţei domestice, este o componentă a altei forme de manifestare a violenţei domestice, 
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o reglementare juridică în toate aceste state reprezentată de reglementările generale în materie 
penală, fiind consacrată şi posibilitatea obţinerii unor despăgubiri civile prin exercitarea unor 
mijloace procesuale civile, dar doar în 14 dintre acestea a fost identificată o legislaţie specială 
privitoare la violenţa domestică17. Nu în ultimul rând, s-a remarcat că diferenţele de identi-
ficare şi de definire a conceptului de violenţă domestică sunt determinate de tiparul tradiţional, 
cultural al vieţii de familiei, al relaţiilor de familie specific fiecărui popor în parte şi, în 
consecinţă, fiecărui stat18. 

Prin Convenţia din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 
(menţionată, în continuare, ca fiind Convenţia de la Istanbul, s.n.), statele semnatare şi-au 
propus, conform art. 2 pct. 1, să lupte împotriva „tuturor formelor de violenţă împotriva 
femeilor, inclusiv violenţei domestice, care afectează femeile în mod disproporţionat”. 
Definind conceptele cu care operează, convenţia, prin art. 3 lit. a) şi b), distinge între violenţa 
împotriva femeilor19 şi violenţa domestică, apreciind că aceasta din urmă reprezintă „toate 
acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care se produc în mediul 
familial sau domestic ori între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul 
împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima”. Deşi, din definiţia menţionată, am putea 
trage concluzia că violenţa domestică este văzută, prin prisma acestei convenţii, ca fiind doar 
cea care se produce între soţi sau parteneri, respectiv între foşti soţi sau parteneri, coroborarea 
textului mai sus menţionat cu prevederile art. 2 pct. 2 din aceeaşi Convenţie consacră, fără 
niciun dubiu, necesitatea aplicării acestei convenţii tuturor victimelor violenţei domestice, 
statele fiind încurajate în acest sens.  

Mai cuprinzătoare şi mai explicită cât priveşte formele în care se poate manifesta violenţa 
domestică ni se pare a fi Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care defineşte, prin art. 3, 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 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”, precum şi „împiedicarea femeii 
de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”20. Mai mult decât atât, prin art. 4, actul 

                                                                                                                                          
anume cea psihologică, aspect consacrat şi la nivel legislativ, spre exemplu în Ucraina. A se vedea în acest sens A 
landscape analysis of domestic violence laws, op. cit., p. 8. 

17 Idem, p. 7. 
18 Ibidem. În acest sens, se distinge între state, precum Franţa sau Coreea de Sud, unde pentru a fi în prezenţa 

unei astfel de fapte de violenţă în familie, este necesar ca victima şi agresorul să fie membri ai aceleiaşi familii, şi 
state precum Cehia sau Polonia, unde este necesar ca aceştia să coabiteze la momentul producerii abuzului, 
respectiv state precum Anglia şi Ţara Galilor sau Africa de Sud, unde se poate vorbi despre violenţă domestică dacă 
victima este sau a fost într-o relaţie de familie cu agresorul, astfel putându-se acorda protecţia necesară şi acelor 
victime care nu mai locuiesc cu agresorul. 

19 Convenţia de la Istanbul defineşte, prin art. 3 lit. a), violenţa împotriva femeilor drept „o încălcare a 
drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor”, însemnând „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”. 

20 Reglementarea juridică a violenţei domestice diferă de la stat la stat. Astfel, spre exemplu, în China 
prevenirea şi protecţia împotriva violenţei domestice este reglementată de mai multe acte normative, fiecare dintre 
acestea acoperind diferite aspecte ale acestei forme de violenţă. Conceptul de violenţă domestică a fost definit, prin 
interpetarea judiciară a Legii căsătoriei, fiind una largă care include vătămările psihice şi fizice, produse prin orice 



412 Devianţă şi criminalitate 

normativ menţionat identifică, în mod detaliat, formele în care se poate manifesta violenţa în 
familie, explicându-le pe fiecare dintre acestea, anume: violenţa verbală, violenţa psihologică, vio-
lenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa economică, violenţa socială, respectiv violenţa spirituală21. 

Aşadar, din cele menţionate în cele ce preced, putem constata că violenţa domestică nu 
este un concept unitar, de altfel nici chiar identificarea terminologică a acestei forme de 
violenţă nu este unitară, legislaţiile vorbind despre violenţă în familie, violenţă domestică sau 
violenţă casnică, aceasta putând afecta de la membrii familiei, în sensul clasic – restrâns sau 
                                                                                                                                          
mijloace, oricărui membru al familiei, inclusiv copiilor. Nici Cehia, prin a sa legislaţie, nu a definit în mod expres 
violenţa domestică, însă specialişti şi organizaţii, inclusiv autorităţi, precum Ministerul Afacerilor Interne, implicate 
în lupta împotriva violenţei domestice, au creionat diferite definiţii pentru acest concept. În acelaşi sens, instanţele 
de judecată cehe au apreciat că violenţa domestică poate fi întâlnită într-o varietate de relaţii, inclusiv în cele intime 
dintre parteneri necăsătoriţi, precum şi-n relaţii ce nu sunt intime; în relaţii dintre persoane de orice orientare sexuală 
(homosexuali, lesbiene, transsexuali); în relaţii nonsexuale astfel precum sunt cele dintre membrii unei familii 
(astfel precum sunt cele dintre copii şi părinţi, sau părinţi vitregi, sau alţi membri ai familiei); sau dintre membrii în 
vârstă ai unei familii şi ceilalţi membri ai familiei, sau în orice alte relaţii similare (astfel precum sunt cele dintre 
persoanele cu dizabilităţi şi cei care au grijă de acestea); în relaţii ce se nasc între persoane care locuiesc în acelaşi 
apartament, împărţind sarcinile domestice, astfel precum sunt unii lucrători. O definiţie expres prevăzută de 
legislaţie întâlnim şi în Indonezia unde, printr-o lege din anul 2004 privind eliminarea violenţei în gospodărie, 
terminologia preferată de legiuitor pentru a se referi la violenţa domestică, se prevede că această formă de violenţă 
constă în orice act îndreptat împotriva oricărei persoane, în special împotriva unei femei, prin care se aduce atingere 
ori suferinţă fizică, sexuală, psihologică, dar şi/sau orice neglijenţă casnică ce include ameninţarea cu săvârşirea 
unui act, cu forţa, sau lipsirea de libertate astfel încât să contravină legii privind combaterea violenţei casnice. Spre 
deosebire de aprecierea asupra violenţei domestice din Cehia, această definiţie nu permite extinderea aplicării 
prevederilor privitoare la violenţa casnică, faţă de cei care sunt divorţaţi sau faţă de cei care formează doar de facto 
un cuplu, prevederile în cauză aplicându-se doar celor care formează o gospodărie, anume soţ, soţie, copii, rudele de 
sânge ale acestora sau persoanele care au în grijă sau în tutelă astfel de persoane. De asemenea, aceste prevederi nu 
vizează nici homosexuali, lesbienele sau transsexualii, dar îi privesc pe muncitorii care muncesc şi locuiesc în acea 
gospodărie. Pe de altă parte, se consideră ca fiind o formă a acestei violenţe abuzul psihologic, iar cel economic 
doar în măsura în care este destul de serios, caz în care oricum este considerat ca fiind o componentă a abuzului 
psihologic. Deşi recunoaşte ca formă a violenţei casnice şi violenţa sexuală, situaţiile în care poate fi considerată 
astfel sunt reduse faţă de cele reglementate prin prevederile internaţionale şi cele din alte state, nefiind luată în 
considerare posibilitatea producerii acesteia între soţi. A se vedea în acest sens A landscape analysis of domestic 
violence laws, op. cit., p. 35, p. 52-54, p. 168. 

21 Astfel, prin violenţă verbală se înţelege adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de 
insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; prin violenţă psihologică se înţelege impunerea 
voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice 
mijloace, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a 
armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu 
efect similar; prin violenţă fizică se înţelege vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, 
tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate 
ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar; prin violenţă 
sexuală se înţelege agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în 
vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; prin violenţă economică se înţelege interzicerea 
activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire 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, control 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; prin violenţă socială se înţelege impunerea 
izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, 
impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi 
alte acţiuni cu efect similar; prin violenţă spirituală se înţelege subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii 
necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a 
accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi 
religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. 
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larg – al acestei noţiuni, până la foşti soţi sau foşti parteneri, heterosexuali, sau homosexuali, 
sau transsexuali, sau chiar până la cei care muncesc şi locuiesc într-o gospodărie. 

Cu siguranţă, violenţa domestică este un concept multidimensional, aspect recunoscut, în 
mai mică sau în mai mare măsură, şi de legislaţia internaţională, dar şi de cea naţională. În 
opinia noastră, formele violenţei domestice identificate prin legislaţia specială din România, 
astfel precum le-am menţionat în cele ce preced, precum şi în nota de subsol aferentă, sunt 
cele mai acoperitoare raportat la situaţiile de fapt din practică. 

 
II. Violenţa în familie – cauză a restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi 

fundamentale sau încălcării acestora 
Chiar la începutul Preambulului său, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede 

că adoptarea acestei declaraţii de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite ia 
în considerare că inclusiv „recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane 
şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în 
lume”, proclamând astfel, de la bun început, egalitatea în drepturi între orice fiinţă umană, fără 
niciun fel de discriminare. Manifestarea oricărei forme de violenţă între fiinţele umane este 
condamnată de comunitatea umană de la orice palier, internaţională, regională sau naţională, 
prin reglementările adoptate pentru prevenirea şi combaterea acestora, precum şi prin măsurile 
luate în acest sens. Cum violenţa domestică sau violenţa în familie nu poate fi considerată 
decât o specie a genului, nu am putea lua în considerare o altă abordare indiferent de barierele 
culturale cu care ne-am întâlni în multidiversitatea culturală în care trăim.  

Din păcate, însă, dorinţa unuia sau a unora dintre membrii unei familii de a deţine 
controlul asupra celuilalt sau a celorlalţi membrii ai acesteia22, din una sau mai multe 
perspective, persistentă în orice societate23 chiar şi în prezent, obligă statele şi organizaţiile 
internaţionale a consacra noi reglementări juridice privitoare la această formă de violenţă şi la 
modalităţile de eradicare sau, cel puţin, de diminuare a acesteia. 

Deşi, în prezent, România, astfel am remarcat deja24, are un cadru legislativ consistent cât 
priveşte prevenirea şi combaterea violenţei în familie, considerăm că ar fi fost necesar ca 
violenţa domestică să fi beneficiat de o reglementare mai consistentă în Codul penal, prin 
identificarea concretă a tuturor formelor de violenţă domestică, astfel precum le prevede 
Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţionarea ca 
atare a fiecărei forme în parte. Aşadar, ni se pare insuficientă şi neunitară reglementarea 
actuală din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care prin art. 199, 
se limitează doar la a prevedea că anumite infracţiuni, expres menţionate, dacă sunt săvârşite 
                                                 

22 Printr-una dintre ultimele sale hotărâri, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că violenţa 
domestică nu le priveşte exclusiv pe femei, chiar şi bărbaţii putând fi victime ale acesteia, precum şi copiii care sunt 
adesea victime directe sau indirecte ale acesteia. A se vedea în acest sens pct. 50 din Hotărârea din 23 februarie 
2016 (cererea nr. 55354/11) – Civek c. Turciei (ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD005535411), consultată la: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161058, la 20.02.2017. 

23 Printr-o lucrare din 1999, se constata că, în ciuda a 20 de ani de reforme, în SUA continuau a exista 
fundamentale eşecuri ale sistemului de justiţie cât priveşte răspunsul la faptele de violenţă domestică, chiar dacă 
societatea acceptă ca un scop crucial necesitatea eliminării violenţei intrafamiliale, aceasta fiind considerată ilegală 
în majoritatea statelor încă de la finele sec. al XIX-lea, problema acestei forme de violenţă rămâne una de proporţii 
epidemice. Deborah Epstein, Effective intervention in domestic violence cases: rethinking the roles of prosecutors, 
judges, and the court system, lucrare publicată în Yale Journal of Law & Feminism Vol. 11: Iss. 1, Article 3, p. 3, 
consultată la: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=yjlf, la 20.02.2017. 

24 O. Şaramet, Violenţa în familie - cauză a încălcării unor drepturi sau libertăţi fundamentale individuale, op. 
cit., p. 68-69. 
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de un membru de familie, vor constitui această infracţiune de violenţă în familie, alin. (2) al 
aceluiaşi articol reglementând dispoziţii cu caracter procesual. Pe de altă parte, putem 
constata, prin cele prevăzute la art. 199 din Codul penal, că legiuitorul a avut în vedere, prin 
excelenţă, violenţa fizică, ca formă a violenţei domestice. Într-adevăr, prin coroborarea unor 
prevederi din acelaşi act normativ, precum art. 22 şi art. 218, vom putea identifica 
sancţionarea unei alte forme a violenţei domestice – violenţa sexuală, exerciţiu de interpretare 
la care putem recurge pentru a identifica, mai uşor sau mai dificil, şi celelalte forme de 
violenţă în familie pe care le identifică legea specială în materie, Legea nr. 217/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel precum am menţionat în cele ce 
preced25. 

Cum pot fi afectate drepturi şi libertăţi fundamentale, prin încălcarea acestora sau prin 
restrângerea exerciţiului acestora, dar nu în limitele constituţionale specificate de art. 53 din 
Constituţia României, republicată, în mod concret, poate fi identificat doar prin interpretarea 
prevederilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care identifică formele violenţei în familie: violenţa verbală, violenţa psihologică, 
violenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa economică26, violenţa socială, violenţa spirituală. 
Chiar şi atunci când agresorul alege a folosi violenţa verbală, în opinia noastră cea mai puţin 
gravă formă de violenţă în familie, dar care, de multe ori, nu este decât începutul în 
manifestarea violenţei domestice, sunt afectate drepturi şi libertăţi fundamentale precum: 
dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică pentru că tortura, pedeapsa sau tratamentul 
inuman sau degradant la care poate fi supusă victima pot avea şi o natura psihică; dreptul la 
viaţă intimă, familială şi privată pe care orice persoană fizică îl poate exercita doar cu condiţia 
de a nu încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi. De asemenea, prin lit. g) a art. 4 legea 
amintită prevede ca formă a violenţei domestice – violenţa spirituală care exercitată poate 
afecta drepturi şi libertăţi fundamentale precum: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi 
psihică; dreptul la viaţă intimă, familială şi privată; libertatea conştiinţei, sub dimensiunea 
acesteia referitoare la libertatea religioasă; libertatea de exprimare; dreptul la informaţie; 
dreptul la învăţătură; accesul la cultură; dreptul de asociere; dreptul la muncă prin impunerea 
aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase care nu-i permit persoanei exercitarea 
unor profesii sau meserii.  

 
Concluzii 
Într-un raport conceput urmare a desfăşurării la nivelul Uniunii Europene a unei anchete 

în domeniu se afirmă că „violenţa împotriva femeilor, care cuprinde infracţiuni cu impact 
disproporţionat asupra femeilor, ..., constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale 
femeilor privind demnitatea, egalitatea şi accesul la justiţie”27, recunoscându-se, în esenţă 
amploarea fenomenului, natura diversă a acestuia, precum şi dificultăţile practice de reducere 
a acestuia cauzate de faptul că majoritatea femeilor nu raportează actele de violenţă. Ne 

                                                 
25 A se vedea în acest sens nota de subsol nr. 22. 
26 În acelaşi sens am procedat prin identificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate 

constituţional care pot fi afectate prin exercitarea violenţei economice, ca formă a violenţei în familie, în lucrarea: 
O. Şaramet, Violenţa în familie - cauză a încălcării unor drepturi sau libertăţi fundamentale individuale, op. cit.,  
p. 71-72. 

27 Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la 
nivelul UE. Rezultatele pe scurt, 2014, lucrare consultată la: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-
survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf, la data de 20.02.2017. 
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permitem a afirma că aceste concluzii sunt valabile cât priveşte violenţa în familie, în general, 
nu doar cea care le are drept victime pe femei. De asemenea, considerăm că violenţa în familie 
trebuie să fie recunoscută ca atare sub toate formele ei astfel precum sunt identificate corect de 
legislaţia românească, anume: violenţa verbală, violenţa psihologică, violenţa fizică, violenţa 
sexuală, violenţa economică, violenţa socială, violenţa spirituală. În acelaşi sens apreciem că 
violenţa în familie vizează familia şi relaţiile de familie într-un sens larg când prin aceasta se 
înţeleg, în concret: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi 
persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta 
soţie; persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi 
copii, în cazul în care convieţuiesc, dar şi atunci când nu mai convieţuiesc; tutorele sau altă 
persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; reprezentantul 
legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 
handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor 
profesionale. Nu în ultimul rând ar trebui avut în vedere faptul că în relaţii de familie, precum 
şi cele asimilate acestora vom putea regăsi şi persoane de acelaşi sex sau/şi transsexuali. 
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Rezumat: 
Articolul îşi propune să abordeze problemele practice cu care se confruntă organele de urmărire 

penală în instrumentarea infracţiunilor din domeniul economico-financiar şi fiscal. În acest sens, vor fi 
tratate aspecte referitoare la piedicile existente în legislaţie în materie de anchetă, disfuncţionalităţile 
identificate în colaborarea actorilor implicaţi în stoparea acestui fenomen infracţional, precum şi 
măsurile ce se impun a fi adoptate în vederea fluidizării cooperării şi colaborării între instituţiile 
statului. 

 
Cuvinte-cheie: tranzacţii bancare; măsuri speciale de supraveghere şi cercetare; acces la bazele 

de date; analiza şi interpretarea informaţiilor; corelarea acţiunii. 
 
 
Introducere 
Fără a analiza sau expune în mod exhaustiv totalitatea instrumentelor ce pot face obiectul 

acestei analize, prezentul articol îşi propune să clarifice rolul principalelor organe ale statului, 
implicate în combaterea infracţionalităţii economico-financiare, şi să abordeze problemele 
practice cu care se confruntă organele de urmărire penală, în instrumentarea acestui tip de 
infracţionalitate.  

Am în vedere în acest sens faptul că, pentru combaterea fenomenului infracţional din 
domeniul economico-financiar şi fiscal, şi având în vedere intrarea în vigoare, la începutul 
anului 2014, a noului Cod penal, respectiv a noului Cod de procedură penală, legiuitorul a 
procedat la reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), principala 
instituţie implicată în descoperirea faptelor din acest domeniu prioritar al politicii penale a 
statului român. 

În acelaşi timp, această instituţie, prin structurile sale specializate, acordă suport tehnic de 
specialitate procurorului, în efectuarea urmăririi penale, în cauzele având ca obiect infracţiuni 
în domeniul economico-financiar şi fiscal. 

 
1. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a ANAF 
Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii 

fiscale, ţinând seama de importanţa existenţei unui mecanism unic de control, care să înlăture 
paralelismele şi să elimine, astfel, evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi opera-
ţiuni economice, precum şi asigurarea reducerii evaziunii fiscale, a fost adoptată O.U.G. 74/2013, 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  
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În concret, acest act normativ are ca obiect reorganizarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi 
preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi prin preluarea activităţii Gărzii 
Financiare, instituţie publică care a fost desfiinţată.  

Dincolo de aspectele de natură organizatorică, una dintre cele mai importante prevederi 
ale actului normativ adoptat are ca obiect înfiinţarea Direcţiei generale antifraudă fiscală, 
structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor 
de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală.  

Mai mult decât atât, conform art. 3 alin. (3) din O.U.G. 74/2013, în cadrul structurii 
centrale a Direcţiei generale antifraudă fiscală funcţionează, pe lângă structurile de prevenire 
şi control, Direcţia de combatere a fraudelor, structură care acordă suport tehnic de specialitate 
procurorului, în efectuarea urmăririi penale, în cauzele având ca obiect infracţiuni econo-
mico-financiare. În acest scop, inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcţii sunt detaşaţi în 
cadrul parchetelor din cadrul Ministerului Public, în condiţiile legii, pe posturi de specialişti 
antifraudă, fiind unul dintre principalele instrumentele aflate la îndemâna organelor de urmă-
rire penală, în instrumentarea cauzelor având ca obiect infracţiuni de natură economico-finan-
ciară şi fiscală.  

În ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile acestor specialişti detaşaţi, este important de 
menţionat că inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor pot efectua, 
din dispoziţia procurorului: constatări tehnico-ştiinţifice, care constituie mijloace de probă, în 
condiţiile legii, investigaţii financiare, în vederea indisponibilizării de bunuri, respectiv orice 
alte verificări, în materie fiscală, dispuse de procuror.  

Pentru a uniformiza şi clarifica modalitatea de cooperare şi colaborare în instrumentarea 
cauzelor penale, între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală antifraudă fiscală şi 
Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române, a fost aprobată 
Metodologia de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale şi vamale.  

 
2. Principalele reguli în colaborarea procuror – inspector antifraudă 
Fără a relua rolul fiecărei structuri amintite mai sus, precizez că, în activitatea de 

prevenire, descoperire şi sesizare a faptelor penale de natură economico-financiară şi fiscală, 
metodologia menţionată mai sus cuprinde un set de reguli precise, ce se constituie într-un ghid 
util în activitatea de cercetare a infracţiunilor economico-financiare.  

Astfel, în cauzele având ca obiect infracţiunile economico-financiare, după înregistrarea 
sesizării la parchet, aceasta se repartizează de îndată procurorului desemnat să exercite 
supravegherea sau să efectueze urmărirea penală. După desemnarea în cauză a unui inspector 
antifraudă, după criterii obiective, de către conducătorul parchetului, în termen de 10 zile de la 
repartizarea dosarului, procurorul de caz dispune, în condiţiile legii, cu privire la actele 
procesuale ce se vor efectua de către organele de cercetare penală, activităţi ce se vor efectua 
de inspectorul antifraudă, precum şi, atunci când este necesar, termenele de aducere la înde-
plinire a măsurilor dispuse de către organele din subordine.  

În vederea adoptării unor dispoziţii utile şi precise, procurorul poate, în prealabil, să 
solicite un punct de vedere al inspectorului antifraudă, detaşat la parchet şi desemnat în cauză 
de către procurorul ierarhic superior.  

Pe lângă atribuţiile menţionate în art. 3 alin. (4) din O.U.G. 74/2013, inspectorii anti-
fraudă detaşaţi la parchete, pot fi consultaţi de către procuror asupra necesităţii sau 
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eventualelor obiective ce trebuie stabilite, atunci când pentru soluţionarea unei cauze sunt 
necesare concluziile unui expert.  

Mai mult decât atât, în situaţia în care, în urma efectuării vreuneia din activităţile prev. de 
art. 3 alin. (4) din O.U.G. 74/2013, amintite mai sus, inspectorul antifraudă apreciază ca nece-
sară obţinerea unor date sau informaţii ori lămurirea unor împrejurări, poate formula propuneri 
corespunzătoare procurorului, care, la rândul său, poate proceda personal la efectuarea actelor 
de urmărire penală sau poate dispune efectuarea acestora de către organul de cercetare penală. 

 
3. Rolul inspectorului antifraudă în instrumentarea dosarelor penale 
În ceea ce priveşte materializarea rolului inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei de 

combatere a fraudelor în instrumentarea dosarelor penale, consider că cea mai importantă 
componentă se referă la posibilitatea întocmirii rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică, 
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. În această privinţă, dincolo de ajutorul real 
oferit organelor de urmărire penală, se impune a fi lămurite două aspecte esenţiale. 

Astfel, în primul rând, în practica organelor judiciare s-a pus problema legalităţii 
dispunerii de către procuror a efectuării unui raport de constatare tehnico-ştiinţifică de către 
inspectorii antifraudă în cursul urmăririi penale şi mai ales posibilitatea folosirii acestuia ca 
mijloc de probă în procesul penal, în motivarea unei hotărâri de condamnare, fără a se dispune 
şi efectua o expertiză de specialitate în aceeaşi cauză. În acest sens, consider că împotriva 
inculpatului în sarcina căruia a fost reţinută săvârşirea unei infracţiuni din domeniul 
economico-financiar şi fiscal nu poate fi pronunţată o soluţie de condamnare exclusiv în 
baza concluziilor raportului de constatare, întocmit în faza de urmărire penală de către un 
inspector detaşat la parchet, din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor. Aceasta deoarece, 
de cele mai multe ori, acest mijloc de probă nu a fost dispus cu respectarea dispoziţiilor legale 
de drept comun.  

Astfel, potrivit art. 172 alin. (7) din Codul de procedură penală, în domeniile strict 
specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau 
alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor 
specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Această opinie 
se regăseşte în practica organelor judiciare, sub forma unor concluzii, în cuprinsul unui raport 
de constatare tehnico-ştiinţifică.  

Conform 172 alin. (9) din Codul de procedură penală, efectuarea unei constatări se poate 
dispune atunci când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă, sau de schimbare a 
unor situaţii de fapt, ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale 
cauzei, constatarea urmând a fi efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul 
organelor judiciare sau din afara acestora.  

Având în vedere argumentele legale ce reies din dispoziţiile redate mai sus, consider că 
motivarea unei hotărâri de condamnare, exclusiv în baza unui astfel de raport de constatare, nu 
este posibilă, mijlocul de probă nefiind administrat, în faza de urmărire penală, cu respectarea 
dispoziţiilor legale, întrucât, pe de o parte, domeniul de analiză nu este unul strict specializat, 
pentru a fi folosiţi în mod exclusiv specialişti care funcţionează în cadrul parchetelor, iar pe de 
altă parte, nu se poate justifica existenţa, la momentul dispunerii constatării, a pericolului de 
dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt, pentru care ar fi 
necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei.  

În acest sens, consider că în faza de urmărire penală, în vederea respectării principiilor 
legalităţii şi loialităţii administrării probelor, procurorul, dacă a dispus, în temeiul art. 172 alin. 
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(7) şi (9) din Codul de procedură penală, efectuarea activităţii prev. de art. 3 alin. (4) lit. a) din 
O.U.G. 74/2013, de către inspectorul antifraudă detaşat la parchet, după finalizarea raportului 
de constatare, să dispună în mod obligatoriu şi efectuarea unei expertize financiar-fiscale, 
mijloc de probă care poate fi administrat, cel mai târziu, până la terminarea cercetării 
judecătoreşti, în faţa instanţelor sesizate prin rechizitoriu. Aceasta deoarece raportul de 
expertiză, ca mijloc de probă, asigură respectarea principiului egalităţii armelor în procesul 
penal, precum şi garanţii suplimentare împotriva arbitrarului. În acest sens, avem în vedere şi 
faptul că, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, când dispune efectuarea unei 
expertize, fixează şi un termen la care sunt chemate părţile, subiecţii procesuali principali, 
precum şi expertul. Cu această ocazie li se aduce la cunoştinţă, tuturor, obiectul expertizei şi 
întrebările la care expertul trebuie să răspundă, li se pune în vedere că au dreptul să facă 
observaţii cu privire la aceste întrebări, că pot cere modificarea sau completarea lor. Mai mult 
decât atât, la efectuarea expertizei pot participa şi experţi independenţi autorizaţi, numiţi la 
solicitarea părţilor sau a subiecţilor procesuali principali.  

În al doilea rând, în practica organelor judiciare s-a pus problema posibilităţii lămuririi 
în cuprinsul unui raport de constatare, de către inspectorii antifraudă detaşaţi la parchet, a 
realităţii operaţiunilor comerciale efectuate. În acest sens, în urma analizei practicii judiciare, 
în faza de urmărire penală, am constatat că, în mod regulat, organele de urmărire penală, cu 
ocazia dispunerii unor constatări, formulează întrebări având ca obiect stabilirea realităţii unor 
operaţiuni financiare derulate şi care ar putea intra în incidenţa Legii nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Consider, în acest sens, că realitatea unor 
operaţiuni comerciale poate fi stabilită doar de organele de urmărire penală, şi doar în baza 
întregului ansamblu probator administrat într-o cauză penală, această constatare neputând fi 
efectuată de către inspectorul antifraudă sau lăsată la aprecierea lui, organul indicat neavând ca 
atribuţii legale analiza şi evaluarea mijloacelor de probă administrate.  

 
4. Instrumente speciale de investigare a infracţiunilor economico-financiare şi fiscale 
Revenind la obiectul analizei în prezentul articol, consider că se impune a fi clarificată 

distincţia dintre metoda specială de cercetare, utilizată în instrumentarea cauzelor având ca 
obiect infracţiunile din domeniul economico-financiar şi fiscal [prevăzută de art. 138 alin. (1) 
lit. e) din Codul de procedură penală], respectiv obţinerea datelor privind tranzacţiile finan-
ciare ale unei persoane, şi măsura prevăzută de art. 153 alin. (1) din Codul de procedură 
penală, respectiv obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane.  

În acest sens, analizând dispoziţiile legale incidente, constat că între cele două proceduri 
există deosebiri esenţiale, sfera de incidenţă fiind diferită.  

Astfel, în ceea ce priveşte metoda specială de cercetare prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. 
e) din Codul de procedură penală, prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei 
persoane se înţelege operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor 
financiare şi al altor operaţiuni, efectuate sau care urmează să fie efectuate, prin intermediul 
unei instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de 
credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia, 
referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei persoane.  

Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de judecăto-
rul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă 
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia, în a cărei circumscripţie se află 
sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la 
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tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei alte persoane, 
care este bănuită că realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul. 
Această măsură specială de cercetare poate fi încuviinţată în cursul urmăririi penale, atunci 
când: 1. există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni; 
2. măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi 
obţinute ori gravitatea infracţiunii; 3. probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea 
lor ar presupune dificultăţi deosebite, ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru 
siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.  

Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi 
dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile, procedura încuviinţării acestei metode speciale de 
cercetare fiind cea de drept comun în materia metodelor speciale de supraveghere tehnică sau 
de cercetare. În acest sens, cererea prin care se solicită încuviinţarea acestei metode speciale 
de cercetare se soluţionează în aceeaşi zi, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, partici-
parea procurorului este obligatorie.  

În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi 
dispune, prin încheiere, admiterea cererii procurorului şi emite, de îndată, mandatul de 
supraveghere tehnică, întocmirea minutei fiind de asemenea obligatorie. Încheierea prin care 
judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor de supraveghere tehnică nu 
este supusă căilor de atac. O nouă cerere de încuviinţare a aceleiaşi măsuri poate fi formulată 
numai dacă au apărut ori s-au descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul 
soluţionării cererii anterioare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.  

Mandatul prin care este autorizată obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce 
urmează a fi efectuate poate fi prelungit ulterior, durata totală a măsurii neputând depăşi, în 
aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, 6 luni.  

Excepţional, în cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului în condiţiile obiş-
nuite ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distru-
gerea probelor, ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane, şi sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege, procurorul poate dispune obţinerea datelor privind tranzacţiile 
financiare efectuate sau care urmează a fi efectuate.  

În aceeaşi procedură, este interzisă obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare dintre 
avocat şi suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor 
în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni, dintre cele 
pentru care legea admite posibilitatea emiterii mandatului.  

Instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare sunt 
obligate să predea înscrisurile sau informaţiile la care se face referire în mandatul dispus de 
judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.  

După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în 
scris, pe fiecare subiect al unui mandat, despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După 
momentul informării, persoana ale cărei tranzacţii financiare au fost vizate de această măsură 
are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate. 

Prin comparaţie, în ceea ce priveşte măsura prevăzută de art. 153 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, respectiv obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane, 
potrivit dispoziţiilor legale incidente, procurorul poate solicita, unei instituţii de credit sau 
oricărei altei instituţii care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane, comunicarea 
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datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există indicii 
temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele 
solicitate constituie probe.  

Măsura indicată se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin 
ordonanţă, care trebuie să cuprindă, suplimentar regulilor procedurale de drept comun: 
instituţia care este în posesia ori care are sub control datele, numele suspectului sau 
inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor legale, menţionarea obligaţiei instituţiei de a 
comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate. Fiind îndeplinite aceste 
condiţii, instituţia în cauză este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate, fără 
nicio altă excepţie.  

Analizând comparativ cele două instituţii de drept procesual penal, putem constata o serie 
de deosebiri esenţiale, legate de obiectul lor, procedura ce trebuie urmată în cauză, condiţiile 
de dispunere, modalitatea de valorificare şi administrare a mijloacelor de probă obţinute.  

 
5. Dificultăţi în utilizarea instrumentelor speciale de investigare 
În ceea ce priveşte cele două instrumente speciale de investigare a infracţiunilor din 

domeniul economico-financiar şi fiscal, analizate mai sus, în practica organelor judiciare au 
fost identificate o serie de dificultăţi.  

Astfel, în ceea ce priveşte metoda specială de cercetare prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. e) 
din Codul de procedură penală, consider că cel puţin în ceea ce priveşte obţinerea datelor 
privind tranzacţiile financiare şi alte operaţiuni efectuate în trecut, prin intermediul unei 
instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de credit 
sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia, 
referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei persoane anterioare, sesizarea judecătorului de 
drepturi şi libertăţi în vederea emiterii unui mandat de supraveghere tehnică nu se justifică, 
procedura fiind una greoaie şi de durată, nefiind vorba de o supraveghere tehnică propriu-zisă 
şi care ar presupune activităţi viitoare.  

În această privinţă, consider că se impune intervenţia legiuitorului, în vederea modificării 
dispoziţiilor legale incidente şi simplificării procedurii ce formează obiectul analizei. 

În ceea ce priveşte măsura prevăzută de art. 153 alin. (1) din Codul de procedură penală, 
respectiv obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane, măsură ce are ca obiect 
în concret comunicarea unor informaţii, privind existenţa şi conţinutul conturilor unei 
persoane, consider că legiuitorul poate permite şi altor organe de cercetare penală, suplimentar 
procurorului, să aibă competenţa dispunerii unei astfel de măsuri, nefiind afectate în vreun fel 
drepturile şi interesele legitime ale subiecţilor procesuali principali, măsură care poate duce la 
simplificarea procedurilor judiciare. 

 
Concluzii 
Combaterii fenomenului evazionist, în opinia mea, îi trebuie acordată o atenţie deosebită, 

fiind vorba de unul dintre domeniile prioritare de acţiune ale organelor statului, alături de lupta 
împotriva corupţiei.  

Astfel, apreciez, că este esenţial ca, în acest demers, normele de drept material şi proce-
dural incidente să fie clare şi precise şi, mai ales, să asigure celeritate în desfăşurarea 
procedurilor judiciare.  
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În acest scop, se impune ca legiuitorul să urmărească eliminarea dificultăţilor ivite în 
practica instituţiilor implicate în aplicarea legii penale, precum şi dezvoltarea continuă a 
instrumentelor legale ce pot fi folosite în vederea îndeplinirii dezideratelor indicate în 
expunerea de motive a legilor ce incriminează faptele antisociale în domeniul economico-fi-
nanciar şi fiscal. 

 
Referinţe 
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Rezumat 
În lucrarea de faţă vom face o analiză a factorilor de risc care intervin în adaptarea copiilor în 

centrul educativ, precum şi a factorilor de protecţie care susţin rezilienţa copilului delincvent internat 
într-un centru educativ. 

Deşi este o măsură custodială, măsura internării într-un centru educativ este o măsură educativă 
în care prioritar este programul educaţional şi de formare, precum şi reintegrarea socială a minorului. 
Petrecerea unei perioade de timp internat într-un centru educativ poate avea efecte profunde asupra 
personalităţii unui tânăr (bunăstarea lor fizică şi psihică, educaţia lor şi gradul de angajabilitate). Cele 
mai grave probleme comportamentale al minorilor delincvenţi sunt rezultatul unor factori complecşi şi 
interactivi individuali şi de mediu, care provoacă şi menţin un comportament infracţional. 

Contextul în care trăiesc adolescenţii, modul în care sunt trataţi de ceilalţi minori din centrul în 
care sunt internaţi, faptul că există persoane pe care să le respecte sunt aspecte ce demonstrează 
importanţa factorilor de protecţie pentru adaptarea adolescenţilor în centru. Aceste aspecte au fost 
evaluate cu un instrument de evaluare a rezilienţei, „The Child and Youth Resilience Measure 
(CYRM)”, la un număr de 100 de adolescenţi, băieţi şi fete internaţi în centru. 

  
Cuvinte-cheie: copil delincvent, rezilienţă, centru educativ, factori de risc, factori de protecţie. 
 
 
Introducere 
Rezilienţa este adesea definită ca fiind abilitatea unei persoane de a se adapta în mod 

pozitiv sau de a atinge un succes în ciuda faptului că s-a confruntat cu situaţii de abuz sau 
neglijare, că a asistat la scene de violenţă, sau care trăieşte în sărăcie, care ar putea duce la 
rezultate negative, cum ar fi delincvenţa (Kaplan, 2005). 

Având în vedere multiplele procese implicate în rezilienţă, există, de asemenea, mai multe 
căi de adaptare, incluse în diferite contexte care necesită o atenţie şi înţelegere din partea 
noastră (Masten & Obradovic, 2006) .  

În acest sens, Ungar a subliniat „capacitatea de adaptare a aspectelor globale, precum şi 
culturale şi specifice care se realizează în funcţie de context” (Ungar, 2011). Culturile din 
întreaga lume, printre care se numără naţiunile subdezvoltate economic, fostele naţiuni ale 
blocului de Est cu economii în tranziţie şi populaţiile marginalizate, cum ar fi imigranţii şi 
popoarele indigene care trăiesc în lume minoritare, nu au fost încă incluse în mod sistematic în 
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studiile de rezilienţă. Capacitatea de a face faţă provocărilor de zi cu zi pare a fi un mod de 
antrenare şi de „oţelire” în faţa stresului şi poate să ajute la construirea unor achiziţii personale 
de resurse. Modul în care copilul face faţă situaţiilor „de risc” poate fi învăţat într-un anume 
grad, astfel încât acesta să poată fi pregătit pentru viitoarele situaţii dificile. 

Atât factorii de risc, cât şi cei de protecţie acţionează la nivel individual, familial şi 
comunitar. Cele două grupe de factori interacţionează între ele, dar şi în cadrul aceleiaşi grupe, 
după modelul cumulativ (fie aditiv, fie exponenţial) când factorii coexistă. Tocmai de aceeea, 
aceşti factori sunt greu de studiat separat. Factorii care protejează copilul orientându-l spre o 
dezvoltare armonioasă a personalităţii sunt de multe ori perechea în oglindă a factorilor de 
risc, aşa cum se întâmplă în cazul sărăciei în familie sau a calităţii de bun părinte. La fel şi 
factorii culturali pot acţiona atât ca factori protectivi, cât şi ca factori de risc. 

Factorii de protecţie prezentaţi în această lucrare oferă o perspectivă constructivă pentru 
copiii şi adolescenţii care se confruntă cu factori de risc ridicaţi şi care pot avea sau nu o 
înclinaţie spre repetarea comportamentelor indezirabile. 

 
Metodologie 
Studiul a fost realizat într-un centru educativ din România subordonat Ministerului 

Justiţiei din România, internarea minorilor şi tinerilor în centru reprezentând o măsură educa-
tivă privativă de libertate. 

Cu ajutorul chestionarului specific pentru investigarea nivelului de rezilienţă al tinerilor, 
(CYRM, dezvoltat de Liebenberg şi Ungar), datele au fost colectate pentru 100 de adolescenţi, 
băieţi şi fete, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, internaţi într-un centru educativ din România. 
Această lucrare se concentrează pe elementele care se referă la factorii de context (context 
cultural, educaţional şi spiritual) ai acestor copii. 

Pentru cercetarea noastră, CYRM a fost aplicat atât individual, cât şi în grup. Dat fiind 
nivelul relativ scăzut de înţelegere al copiilor, cercetătorii s-au asigurat că fiecare întrebare a 
fost înţeleasă corect, răspunzând la întrebările de clarificare ale copiilor. 

 
Rezultate 
Datele demografice care descriu grupul investigat sunt: 100 adolescenţi, 92 băieţi (92%) 

şi 8 fete (8%), cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani; nivel de şcolarizare de la 1 până la 10 
clase. 

Pentru a evidenţia factorii contextuali care stau la baza rezilienţei tinerilor delincvenţi, am 
selectat, din cele 28 de întrebări ale CYRM, 10 întrebări relevante aparţinând contextului 
spiritual, educaţional şi cultural. Aşa cum se poate vedea în figura 1 de mai jos, în care sunt 
prezentate cele 3 întrebări referitoare la factorii spirituali, contextul spiritual în care trăiesc 
adolescenţii are o influenţă majoră asupra gradului de dezvoltare al rezilienţei acestora. 
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Figura 1. Contextul spiritual 

 
Adolescenţii din centrul educativ unde s-a realizat cercetarea participă într-o mare măsură 

(80%) la activităţi religioase. Aceştia consideră că participarea la astfel de activităţi îi poate ajuta 
într-o anumită măsură să depăşească trauma suferită în urma internării în centrul educativ şi se 
simt ataşaţi de persoanele care vin din comunitate pentru a desfăşura asemenea activităţi.  

Un alt factor important în dezvoltarea rezilienţei tinerilor delincvenţi este contextul 
educaţional. Cercetările arată că şcoala este un important factor de rezilienţă pentru adoles-
cenţi în general, şi pentru adolescenţii delincvenţi, în special. În figura de mai jos, figura 2, se 
poate observa că mai mult de 50% dintre respondenţi spun că şcoala este importantă pentru ei, 
într-o oarecare măsură. 

 

 
Figura 2. Contextul educaţional 
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Deşi majoritatea respondenţilor nu sunt foarte precişi în răspunsuri, 52% afirmă că este 
cât de cât important să aibă o educaţie, iar 50% simt că fac parte din şcoala pe care o 
frecventează sau au frecventat-o. Există în mod evident un climat pozitiv şi o dorinţă a copiilor 
de a reuşi să continue şcoala. Tinerii care au o educaţie mai ridicată au depăşit mai uşor 
traumele la care au fost supuşi în copilăria timpurie sau şocului depunerii în centru. Educatorii, 
psihologii şi profesorii din şcoală au un rol important, alături de părinţi, în construirea 
rezilienţei tânărului delincvent şi în definirea şi stabilirea proiectelor sale de viaţă.  

Contextul cultural în care trăiesc adolescenţii, modul în care sunt trataţi de comunitatea în 
care trăiesc, faptul că există persoane pe care să le respecte sunt aspecte ce demonstrează 
importanţa factorilor de protecţie pentru dezvoltarea sănătoasă a adolescenţilor şi aceste 
aspecte trebuie să aibă prioritate în construcţia programelor de intervenţie individualizate. Un 
exemplu relevant este reprezentat de copiii de etnie romă (chiar dacă nu se declară astfel) care 
au vădite calităţi native pentru muzică, fiind dornici să fie angrenaţi în activităţi culturale 
dintre cele mai diverse. 

 

 
Figura 3. Contextul cultural 

 
Rezultatele noastre sunt în concordanţă şi cu alte cercetări şi arată că încurajarea pozitivă 

a copilului, promovarea competenţelor copilului şi facilitarea întreţinerii relaţiilor cu prietenii 
sunt aspecte importante în viaţa tânărului delincvent pe care instituţia trebuie să le promoveze 
cu scopul de a susţine rezilienţa copilului (Wustman, 2005). 

Deşi populaţia de etnie romă este predominantă în centrele educative, foarte puţini dintre 
copii şi adolescenţi recunosc apartenenţa faţă de această etnie. Explicaţia rezidă din faptul că 
apartenenţa la etnia romă le aduce de cele mai multe ori dezavantaje, iar stigmatizarea şi 
etichetarea sunt pe primul loc. Aceştia se declară că fiind români, tocmai pentru a evita 
aspectul reliefat mai sus. Într-un procent mare, 78% dintre copiii şi adolescenţii investigaţi se 
simt mândri de faptul că sunt cetăţeni ai acestei ţări. Totuşi, lipsa de valorizare a punctelor tari, 
care ţin de cultură, obiceiurile şi religia etniei roma, alături de un deficit major în ceea ce 
priveşte educaţia, precum şi faptul că aceştia apreciază că etnia romă este discriminată, sunt 
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elemente de specificitate de care trebuie ţinut cont în programele de intervenţie aplicate pe 
perioada de detenţie.  

 
Discuţii şi concluzii 
Factorii care contribuie la delincvenţa juvenilă nu se găseasc doar în traumele mentale şi 

fizice ale copilului, dar şi în mediile sale de provenienţă prezente şi trecute. Influenţele 
nesănătoase şi situaţiile dificile întâlnite în copilărie sunt factori de cauzalitate importanţi ai 
delincvenţei juvenile.  

În identificarea cauzelor care au contribuit la săvârşirea faptelor cu caracter infracţional, 
un rol esenţial este acordat trecutului şi sănătăţii fizice şi mentale ale copilului. Foarte adesea, 
acestă evaluare se realizează prin implicarea unei echipe multidisciplinare, formată din medic, 
psiholog şi asistent social. Cercetările demostrează că rezilienţa profesioniştilor care lucrează 
cu aceşti copii şi tineri, capacitatea de a învesti în tinerii cu care lucrează este relevantă pentru 
eficienţa intervenţiilor terapeutice din acest mediu custodial.  

Aceşti profesionişti pot identifica şi dezvolta metode de a implica mai multe persoane în 
relaţii de lucru cu tinerii, folosind mentori sau tineri care pot să lucreaze cu copii mai mici etc. 
Astfel de relaţii conduc la motivarea şi încurajarea tinerilor pentru schimbare. Şcolile şi alte 
organizaţii din comunitate oferă oportunităţi multiple, care stimulează participarea tinerilor în 
procesul de luare a deciziilor, de muncă şi alte activităţi semnificative. Apartenenţa la un grup 
sau comunitate devine astfel esenţială, iar acest aspect este dependent de oportunităţile 
disponibile, implicit de resursele umane implicate în activităţile desfăşurate cu aceşti copii şi 
tineri. 

În centrul educativ în care s-a realizat cercetarea există o foarte mare deschidere pentru 
interacţiunea cu familiile copiilor şi pentru colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, care 
vin şi desfăşoară activităţi atractive cu copiii. Aceste aspect pozitiv se observă uşor, în modul 
în care copiii interacţionează cu adulţii, în care sunt deschişi şi bucuroşi de a colabora cu 
oricine le oferă „o mână întinsă”. 

Explorarea factorilor culturali, educaţionali şi spirituali ne-a permis să observăm, dincolo 
de răspunsurile copiilor, care ne-au condus la rezultatele prezentate mai sus, o serie de alte 
aspecte legate de nevoia de ataşament a copiilor, de etapele prin care aceştia trec după 
încarcerare şi mai ales de dorinţa declarată de a deveni oameni buni. Cu toate că, aşa cum am 
arătat, există o mare deschidere către o atmosferă pozitivă, specialiştii care îşi desfăşoară acti-
vitatea în centru, în număr insuficient, precum şi programele de intervenţie orientate pe pro-
blemele copiilor, şi nu pe potenţialităţile lor (în special în ceea ce priveşte copiii de etnie 
romă), fac ca eficienţa tratamentului aplicat în centru să fie una relativ redusă, lucru care 
explică şi numărul mare de copii care recidivează şi se întorc în sistemul de justiţie penală. 
Din perspectiva îmbunătăţirii rezilienţei acestei categorii de copii şi tineri, prin întărirea 
factorilor de protecţie în detrimentul celor de risc, contextul cultural, educaţional şi spiritual 
reprezintă, în mare măsură, potenţialităţile în baza cărora pot fi regândite o bună parte din 
programele de intervenţie aplicate în centrele educative. 
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Rezumat: 
Traficul de persoane este o infracţiune transnaţională cu consecinţe deosebit de grave, atât pentru 

victimele acestei infracţiuni, cât şi pentru comunitatea din care acestea provin şi pentru societate per 
ansamblu. Având în vedere procesul lung şi greu de reabilitare, care în multe dintre cazuri nu dă 
rezultatele aşteptate, prevenţia este printre puţinele mecanisme eficiente de apărare împotriva traficului 
de persoane. În acest sens, atât în ţările de destinaţie, cât şi în ţările sursă, o serie de campanii de 
prevenire sunt organizate având ca grup ţintă publicul larg şi persoanele vulnerabile, care sunt suscep-
tibile de a deveni victime ale traficului de persoane. Atunci, însă, când în ţările europene se croieşte un 
program de prevenire destinat persoanelor vulnerabile se are în vedere, de regulă, crearea unui 
program care să se adreseze fie copiilor şi tinerilor, fie persoanelor vulnerabile din punct de vedere 
social sau economic, precum vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi sau femeile aflate în situaţii de risc. 
Cercetările recente în sfera victimologiei relevă însă faptul că o atenţie sporită trebuie acordată unor 
grupuri de persoane vulnerabile, expuse riscului de traficare: consumatorii de droguri şi refugiaţii. 
Prezentul articol evidenţiază nevoia unor astfel de programe de prevenire croite special pe nevoile 
acestor două grupuri de persoane vulnerabile, expunând o serie de aspecte metodologice care se 
recomandă a fi avute în vedere în scopul eficientizării lor.  

 
Cuvinte-cheie: trafic de persoane; prevenire; vulnerabilitate; victimizare; consumatori de droguri 

ilicite; refugiaţi. 
 
 
Consideraţii generale privind activităţile de prevenire a traficului de persoane în 

România 
Traficul de persoane este o infracţiune transnaţională cu consecinţe deosebit de grave atât 

pentru victimele acestei infracţiuni, cât şi pentru comunitatea din care acestea provin şi pentru 
societate per ansamblu.  

Având în vedere procesul lung şi anevoios de reabilitare care, în multe dintre cazuri, nu 
dă rezultatele aşteptate, victimele fiind retraficate, prevenţia este printre puţinele mecanisme 
eficiente de apărare împotriva traficului de persoane. În acest sens, atât în ţările de destinaţie, 
cât şi în ţările sursă o serie de campanii de prevenire sunt organizate având ca şi grup ţintă 
publicul larg şi persoanele vulnerabile care sunt susceptibile de a deveni victime ale traficului 
de persoane. 



430 Devianţă şi criminalitate 

Conform rapoartelor oficiale privind traficul de persoane publicate în decursul anului 
2016 (UNDOC, EUROSTAT, USA Department of State) România continuă să fie principalul 
furnizor al victimelor traficului de persoane exploatate în Europa.  

De asemenea, primul „Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind 
progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane (2016), elaborat în temeiul 
articolului 20 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane şi protejarea victimelor acestuia” evidenţiază faptul că „primele cinci ţări UE de 
cetăţenie a victimelor înregistrate în 2013-2014 au fost România, Bulgaria, Ţările de Jos, 
Ungaria şi Polonia”. (p. 4) 

Având deci în principal calitatea de ţară sursă şi doar secundar calitatea de ţară de desti-
naţie şi tranzit, pentru a reduce numărul de victime traficate, obligaţia principală a României 
este organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a publicului larg privind prevenirea 
victimizării, cu atenţie specială asupra persoanelor aflate în risc de victimizare, precum şi cu 
privire la mecanismele şi pârghiile existente la care o victimă poate apela pentru a ieşi din 
situaţia de trafic. 

Deşi, la nivel naţional, nu există un centralizator care să reunească campaniile de pre-
venire a traficului de persoane şi activităţile de informare, astfel încât o imagine clară este 
dificil de creionat, „Raportul global privind traficul de persoane” al USA Department of State 
din iunie 2016 subliniază faptul că „Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a 
implementat şi a asistat la implementarea a numeroase campanii de conştientizare privind 
traficul de persoane având ca temă prevenirea exploatării sexuale, exploatării prin muncă şi 
obligării la cerşit”. (p. 312)  

Astfel de campanii de prevenire implementate de către ANITP („Mânuţe fericite, nu 
mânuţe chinuite”, „Nu plăti pentru sex”, „Cu un apel îi vei salva viaţa! Fii salvatorul ei”, „Nu 
ignora fata invizibilă. Povestea ei poate deveni şi povestea ta”) şi multe alte organizaţii 
nonguvernamentale din România au avut ca rezultat informarea a sute de tineri şi persoane 
vulnerabile.  

Cu toate acestea, în cadrul cercetării calitative desfăşurate, interviurile cu specialiştii au 
relevat faptul că, în foarte multe dintre cazuri, campaniile au loc în aceleaşi locuri, iar benefi-
ciarii sunt aproximativ aceleaşi persoane. La baza acestui fapt stau mai multe motive:  

a) probleme logistice care împiedică iniţiatorii să ajungă cu mesajele dorite în zonele 
rurale îndepărtate (ex. fonduri insuficiente; lipsa posibilităţilor de mobilitate a organizatorilor, 
fie datorită lipsei mijloacelor de transport, fie datorită infrastructurii problematice; cooperarea 
greoaie cu autorităţile locale). 

b) faţă de numărul de persoane aflate în situaţii de risc, numărul campaniilor este relativ 
mic şi întinderea acestora pe perioade relativ scurte de timp nu permite ajungerea informaţiilor 
către mai mulţi beneficiari (în general campaniile sunt demarate de ANITP şi aproximativ 
aceleaşi organizaţii nonguvernamentale. Acestea se desfăşoară în majoritatea cazurilor în 
reşedinţele de judeţ, în cadrul aceloraşi spaţii publice.). 

c) pentru campaniile implementate, grupurile ţintă au fost relativ constante: persoane 
tinere de sex feminin susceptibile de a deveni victime ale exploatării sexuale folosindu-se 
pentru racolare în special metoda lover boy; membrii comunităţilor slab dezvoltate din punct 
de vedere economic, susceptibili de a deveni victime ale exploatării prin muncă, folosindu-se 
în etapa de racolare metoda promisiunilor false.  

d) temele campaniilor de informare au fost similare ani la rând şi astfel şi grupurile ţintă 
au fost aceleaşi. În contextul în care marea majoritate a campaniilor au vizat prevenirea 
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explotatării prin muncă sau a exploatării sexuale, o consecinţă firească dacă sunt analizate 
statisticile privind formele de expoloatare a cetăţenilor români, pentru celelalte forme de 
exploatare mai puţin identificate în rândul populaţiei naţionale dar aflate în creştere la nivel 
european nu s-au mai alocat resurse.  

Aceste rezultate evidenţiază faptul că celelalte categorii vulnerabile (copii instituţio-
nalizaţi, persoane cu disabilităţi, consumatori de droguri, delincvenţi juvenili, migranţi etc.) nu 
au beneficiat deloc sau au beneficiat mult mai puţin de aceste campanii, adăugându-se 
factorilor specifici de vulnerabilitate şi lipsa totală sau parţială de informare, aspect deloc 
încurajator dacă aceste rezultate sunt coroborate cu rezultatele cercetărilor prezentate în 
Raportul Comisiei Europene care precizează faptul că: „rapoartele transmise de statele 
membre sugerează că exploatarea persoanelor cu handicapuri fizice, mentale şi de dezvoltare 
este în creştere. A fost raportată, de asemenea, o creştere a traficului de persoane de origine 
romă în scopul cerşetoriei forţate. Victimele traficului de persoane sunt, de asemenea, 
utilizate drept cărăuşi de droguri, exploatate pentru cultivarea de canabis sau pentru 
fraudarea sistemului de prestaţii sociale. Statele membre raportează, de asemenea, cazuri de 
femei însărcinate recrutate şi obligate să îşi vândă copiii nou-născuţi. Statele membre 
raportează un număr tot mai mare de căsătorii forţate23 şi căsătorii fictive în contextul 
traficului de persoane”. (C.EU., 2016, p. 3) 

 
1. Prevenirea traficului de persoane în rândul migranţilor 
Conform Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, în perioada 01 ianuarie 2016 – 31 

decembrie 2016 peste 387.000 de migranţi au ajuns în Europa (Grecia, Italia, Bulgaria, 
Spania, Cipru), iar în perioada 01 ianuarie – 01 februarie 2017 alţi aproape 6000 de migranţi 
au sosit pe ruta mediteraneeană. (IOM, 2017) 

Deşi există o diferenţiere evidentă, din perspectivă juridică, între infracţiunea de trafic de 
persoane şi infracţiunea de trafic ilegal de migranţi, cele două infracţiuni se întrepătrund în 
repetate rânduri. Astfel, chiar dacă o victimă din Africa este racolată sau apelează chiar ea la 
reţelele de trafic de migranţi şi cu sprijinul unei călăuze ajunge în ţara de destinaţie dorită, fără 
incidente majore din partea traficanţilor, odată ajunsă în ţara de destinaţie ea poate fi predată 
unor reţele locale de trafic de persoane, cum este cazul multor victime din Nigeria care sunt 
exploatate în Italia. (UNDOC, 2016)  

După intrarea în lanţul vicios al traficului de persoane, victimele sunt menţinute prin 
diferite metode de constrângere specifice grupărilor de criminalitate organizată care exploa-
tează migranţi/refugiaţi: 

a) abuzează de vulnerabilitatea pe care le-o conferă statutul de migrant ilegal şi obligă 
victimele la prestarea serviciilor cerute pentru a nu le preda autorităţilor locale.  

b) menţin victimele în starea de exploatare până la plata unor datorii care sunt fictive şi 
cresc foarte mult de la o zi la alta, astfel încât victimei îi este imposibil să plătească respec-
tivele datorii. Iniţial aceste datorii s-au născut prin faptul că în ţara de origine victimele nu 
aveau resurse financiare suficiente pentru a plăti drumul spre Europa. Cu toate acestea ele au 
fost îmbarcate în baza unei promisiuni ferme din partea victimelor că vor lucra pentru membrii 
reţelei din ţara de destinaţie pentru a-şi plăti datoria.  

c) victimele sunt ameninţate prin cauzarea unor suferinţe fizice membrilor familiei lor din 
ţara sursă. Datorită presiunii psihice şi din dorinţa de a-şi proteja copii/soţia/soţul/părinţii etc., 
ştiind că realmente în ţara sursă se află recrutorii şi neavând niciun mijloc de comunicare cu 
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membrii familiei, victimele suportă suferinţele fizice şi psihice zilnice şi nu încearcă să 
evadeze sau să ceară sprijinul autorităţilor. 

d) victimele din Africa sunt constrânse prin practici religioase specifice – Woodoo/Ju ju. 
Deşi în cultura europeană este greu de înţeles, făgăduinţele făcute prin practicile religioase în 
baza cărora victimele, înainte de plecare, şi-au asumat să muncească în ţara de destinaţie 
pentru membrii reţelei sunt imposibil de rupt. În credinţa lor, este de neimaginat ca o astfel de 
făgăduinţă să nu fie respectată, pentru că ruperea ei ar atrage o serie de consecinţe negative 
precum boală sau deces pentru familie sau pentru ei/ele. 

Astfel, fluxurile migraţioniste din anii 2015 – 2016 au dat naştere unei noi categorii 
sociale vulnerabile – migranţii ilegali, respectiv refugiaţii. 

Vulnerabilitatea acestei categorii sociale la trafic de persoane este evidenţiată de către 
raportul Europol, conform căruia „actuala criză a migranţilor şi a refugiaţilor va duce la 
creşterea numărului de căsătorii forţate, din cauza intensificării încercărilor migranţilor şi 
solicitanţilor de azil de a obţine drepturi de şedere”. (Europol, 2016) Un astfel de fenomen va 
fi de natură a sprijini dezvoltarea unei mai puţin întâlnite forme de exploatare - căsătoria 
forţată. 

Tot referitor la exploatarea vulnerabilităţii migranţilor, Comisia Europeană subliniază 
faptul că: „există dovezi solide că actuala criză a migraţiei a fost exploatată de reţelele de 
criminalitate implicate în traficul de persoane pentru a viza grupurile cele mai vulnerabile, în 
special femeile şi copiii. Din ce în ce mai frecvent, traficanţii utilizează abuziv sistemele de 
azil, care nu sunt întotdeauna legate de mecanisme naţionale de sesizare. A fost observată o 
creştere îngrijorător de puternică a numărului de femei şi fete nigeriene care pleacă din Libia 
(4 371 în perioada ianuarie-septembrie 2015 faţă de 1 008 în anul precedent, OIM Italia 
estimând că 80 % dintre acestea au fost victime ale traficului), existând o preocupare 
generală privind creşterea riscului de trafic în scopul exploatării sexuale”. (C.EU., 2016)  

Deşi până în prezent România nu s-a comparat cu ţări precum Italia, Grecia sau Germania 
în ceea ce priveşte numărul de migranţi, totuşi, în centrele specializate locurile sunt mereu 
ocupate. Aceştia se află în tranzit şi, de cele mai multe ori, refugiaţii nu aleg să rămână în 
România, ci să se îndrepte spre ţări mai dezvoltate din punct de vedere economic, din Europa 
de Vest. Cu toate acestea, perioada de tranzit poate fi valorificată de către instituţiile abilitate 
să ofere servicii specializate de asistenţă astfel încât problematica prevenirii victimizării să 
devină una dintre elementele centrale ale pachetelor de informaţii livrate.  

Aceste informaţii opinăm că ar trebui să includă aspecte cel puţin referitoare la:  
- ce este traficul de persoane şi care sunt formele de exploatare. Aceste informaţii trebuie 

explicate într-o manieră simplă astfel încât mesajul transmis să fie unul clar şi concis. 
- cine poate deveni victimă a traficului de persoane şi cum. Cu privire la acest aspect 

informaţiile trebuie croite conform profilului beneficiarului. De asemenea, modalităţile de 
recrutare a migranţilor trebuie să fie clar explicate, astfel încât aceştia să se poată autoiden-
tifica în cazul în care se află într-un context de recrutare.  

- cum se poate evita victimizarea. Informaţiile din această categorie trebuie să fie cât se 
poate de practice, incluzând informaţii concrete privind normele legale de angajare în Europa.  

- ce fac dacă sunt victimă. Aici trebuie incluse, pe lângă recomandările concrete de 
acţiune, şi date referitoare la autorităţile competente, număr de urgenţă, hot-line-uri gratuite 
către instituţii de asistenţă a victimelor traficului de persoane, precum şi drepturile pe care le 
au în calitate de victime în Europa.  
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 De subliniat însă este faptul că toate informaţiile livrate trebuie adaptate la profilului 
concret al fiecărei categorii de migranţi şi nevoilor concrete identificate, astfel încât funcţiile 
informării să poată fi exercitate, iar procesul de informare să genereze rezultatele aşteptate. În 
cazul în care informaţiile nu sunt adaptate contextului sociocultural de provenienţă, mesajele 
nu vor fi asimilate, iar riscul de victimizare nu se va diminua.  

 
2. Prevenirea traficului de persoane în rândul consumatorilor de droguri ilicite 
Pe cât de brusc a apărut în România, pe atât de repede s-a extins în toate regiunile ţării, 

astfel încât consumul de droguri a devenit, alături de traficul de persoane, una dintre proble-
mele stringente ale României. Conform rapoartelor publicate în anul 2016, rezultă faptul că în 
România populaţia, cu preponderenţă tânără, consumă droguri de la cele mai „uşoare” până la 
cele care produc consecinţe greu reversibile. Cercetările efectuate în anul 2016 indică faptul 
că: 

- „Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, atât în populaţia 
generală, cât şi în cea şcolară. Conform celor mai recente date ESPAD, 8,1% dintre 
adolescenţii de 16 ani au experimentat consumul de canabis, 6,1% au consumat în ultimul an, 
iar 2,9% dintre ei au fumat marijuana sau haşiş în ultima lună.” (Agenţia Naţională Antidrog, 
2016, p. 33). În acest context, „în 2015, au fost raportate 587 (29,6%) cazuri de urgenţe 
medicale datorate consumului de canabis (consum singular sau în combinaţie), ceea ce 
înseamnă o creştere a acestei problematici faţă de nivelul anului anterior, când au fost 
înregistrate 453 astfel de cazuri”. (Agenţia Naţională Antidrog, 2016, p. 37) 

- „În cazul consumului de Ecstasy, 2,1% din populaţia şcolară în vârstă de 16 ani a 
declarat că a consumat acest tip de drog cel puţin o dată în viaţă, în timp ce, 1,4% dintre 
respondenţi au recunoscut un astfel de consum în ultimul an, iar 1%, în ultima lună”. (Agenţia 
Naţională Antidrog, 2016, p. 41) 

- „3,3% dintre elevii de 16 ani participanţi la studiu au experimentat consumul de 
cocaine”. (Agenţia Naţională Antidrog, 2016, p. 44) 

- „1,7% dintre adolescenţii de 16 ani au experimentat consumul de heroină”. (Agenţia 
Naţională Antidrog, 2016, p. 51) 

Studiile efectuate în România, precum şi în alte state din Europa (Suedia, Italia, 
Germania, Marea Britanie) şi SUA, relevă faptul că cele două ameninţări la securitatea 
naţională nu doar coexistă în cadrul societăţii, ci şi faptul că ele au numeroase tangenţe. 

Imixtiunea drogurilor în sfera traficului de persoane poate fi identificată în următoarele 
contexte: 

- Recrutarea consumatorilor de droguri: traficanţii pot viza consumatorii de droguri 
în vederea recrutării, iar apoi a exploatării lor având în vedere vulnerabilitatea acestora (vârsta 
fragedă, mecanisme reduse de autoapărare, lipsa informării privind traficul de persoane, 
legături fragile cu membrii familiei, situaţie financiară precară şi nevoia continuă de resurse 
financiare pentru achiziţionarea următoarei doze de droguri ilicite).  

- Controlul victimelor exploatând adicţia acestora: traficanţii pot exploata consumul 
de droguri sau chiar facilita începerea consumului de droguri astfel ca victimele să fie 
răsplătite pentru obedienţa lor printr-o porţie de droguri, să fie sancţionate prin lipsa unei porţii 
de droguri sau să fie puse în imposibilitatea de a se apăra prin intermediul unei supradoze.  

- Consumul de droguri ca un mecanism de coping: victimele traficului de persoane, în 
special cele ale exploatării sexuale, au tendinţa de a consuma droguri pentru a-şi „uşura” 
suferinţa zilnică, acestea fiind expuse la: violuri repetate, violenţe fizice, lipsa condiţiilor 
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decente de viaţă, lipsa condiţiilor decente de igienă, lipsa tratamentelor medicale, lipsa unei 
alimentaţii corespunzătoare, violenţe psihice repetate (ameninţări la adresa lor sau a membrilor 
familiei, cu precădere asupra copiilor).  

- Obligarea la traficarea drogurilor: studiile de caz au evidenţiat faptul că victimele 
sunt folosite ca instrument de schimb pentru cantităţi considerabile de droguri sau pentru a 
produce şi/sau a comercializa chiar ele droguri ilicite în beneficiul traficanţilor. (Owens, 2017) 

De asemenea, unele studii au evidenţiat faptul că există o corelaţie între traficul de 
persoane şi traficul de droguri, sens în care traficanţii de persoane trafică şi droguri, iar 
recrutarea este astfel înlesnită prin contactul direct cu consumatorii vulnerabili. (Korsell) 

Pe cale de consecinţă, considerăm că activităţile de prevenţie sunt esenţiale în rândul 
consumatorilor de droguri. Acestea se pot desfăşura în şcoli, având în vedere numărul consi-
derabil al tinerilor consumatori de droguri din şcoli, în zone publice având ca beneficiari 
publicul larg şi potenţiali părinţi, precum şi în spitale sau centre de asistenţă a consumatorilor 
de droguri.  

Opinăm că mesajele transmise trebuie să fie scurte, clare şi simplu de înţeles, însă ele să 
beneficieze de sprijinul unor imagini cu impact, în aşa fel încât consumatorul să poată corela 
informaţia primită cu situaţii din viaţa reală. Acestea trebuie să facă cel puţin referire la: - 
riscul de recrutare şi exploatare, prin formele cunoscute, de către comercianţii de droguri sau 
de către alte grupări; - iminenţa recrutării în vederea comercializării de droguri ilicite; - imi-
nenţa recrutării prin forţă şi ameninţări; - mecanismele de protecţie şi autorităţile competente 
care pot fi contactate pentru gestionarea unor astfel de situaţii; - alături de un îndemn de a 
colabora cu persoanele calificate pentru a renunţa la consumul de droguri. 

 
Concluzii 
„Traficul de persoane nu constituie un fenomen izolat, dimpotrivă, are un caracter 

global, transfrontalier şi internaţional. Prin acest fenomen se aduce o gravă încălcare 
drepturilor, demnităţii şi libertăţii oamenilor”. (Stoicu, Fildan, & Murgu, 2012, p. 250)  

Manifestându-se sub o formă devastatoare de agresivitate, traficul de persoane, aflat în 
antiteză cu principiile lumii moderne, se dovedeşte a fi un fenomen care a supravieţuit 
reformelor, revoltelor, războaielor, demersurilor internaţionale şi sancţiunilor aspre. Acesta 
este un fenomen antic care, sub forme mai puţin vizibile, dăinuie în toate societăţile lumii 
contemporane. „Umanitatea pare să se afle, la început de secol XXI, în faţa unei situaţii 
paradoxale: pe de o parte, înregistrează progrese incontestabile în domenii ştiinţifice, 
tehnologice, culturale, juridice, de cealaltă parte, omenirea manifestă o violenţă universală, 
aproape ontologică. [...] Evoluţia societăţii contemporane scoate în relief un aspect alarmant 
care afectează toate segmentele sociale, şi anume creşterea fără precedent a criminalităţii, în 
general, a celei cu violenţă, în special”. (Ungureanu & Popescu, 2012, p. 218-219) 

În contextul globalizării şi al liberalizării mişcării bunurilor, serviciilor şi al persoanelor, 
este un efect natural faptul că şi infracţiunile au depăşit limitele geografice în interiorul cărora 
acestea au luat fiinţă, ajungându-se astfel la un import-export de infracţiuni, infractori, victime 
şi produse infracţionale, precum şi la înfiinţarea unor entităţi juridice suprastatale care să 
monitorizeze aceste mişcări, să coordoneze şi să faciliteze măsurile de contracarare şi 
prevenire.  

United Nations Office on Drugs and Crime indică faptul că, în ultimii ani, atunci când ne 
aplecăm asupra analizei criminalităţii globale nu mai trebuie să privim la aceasta prin prisma 
faptului că un număr de oameni s-au adunat pentru a comite o infracţiune şi pentru a obţine 
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venituri ilicite, ci prin prisma faptului că la un conglomerat de activităţi ilicite generatoare de 
profituri ilegale se alătură un anumit număr sau un grup de oameni. (UNDOC, 2010)  

Analizând cazuistica existentă, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, se poate conclu-
ziona că tendinţa converge înspre îngemănarea activităţilor infracţionale. În baza acestui con-
siderent opinăm că mecanismele de prevenţie trebuie adaptate tendinţelor actuale, înţelegând 
că persoanele vulnerabile sunt susceptibile de a intra într-un cerc vicios de victimizare, care 
atrage după sine imposibilitatea perpetuă de contracarare din partea acestora.  
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Rezumat: 
Analiza din acest an subliniază, încă o dată, faptul că Europa se confruntă cu o problemă tot mai 

complexă a drogurilor, în care stimulentele, substanţele psihoactive noi, medicamentele utilizate în mod 
abuziv şi consumul problematic de canabis joacă un rol tot mai important. Prin această această analiză 
mi-am propus să prezint rezultatele unui studiu care pune în evidenţă existenţa unei pieţe europene a 
drogurilor ce rămâne elastică, existând anumiţi indicatori care urmează tendinţe ascendente pentru 
consumul de canabis şi, în special, de droguri stimulante. Faptul că în prezent producţia de canabis, de 
droguri sintetice şi chiar de anumite opioide şi substanţe psihoactive noi are loc chiar în Europa, în 
apropierea pieţelor de consum, reprezintă provocarea actuală pentru demersurile realizate în sensul 
interdicţiei de substanţe. Acest subiect este important deoarece, în general, nivelurile consumului de 
canabis nu par să fie în scădere şi este posibil chiar să înceapă să crească în rândul anumitor populaţii. 
Trebuie precizat că majoritatea ţărilor care au realizat o estimare pe baza unor anchete recente 
(începând cu 2013) au raportat o creştere a consumului acestui drog. Conform estimărilor recente, 
canabisul atinge cea mai mare cotă din valoarea pieţei europene a drogurilor ilegale.  

 
Cuvinte-cheie: canabis; medical; consum; legislaţie; canabinoizi. 
 
 
Introducere 
Producţia de canabis a devenit o sursă importantă de venit pentru crima organizată. 

Aplicarea legii este îngreunată considerabil de importul de canabis din ţări cu surse multiple şi 
de creşterea producţiei interne în Europa, punând presiune asupra resurselor poliţieneşti şi 
vamale deja suprasolicitate. Infracţiunile asociate consumului de canabis, dintre care cea mai 
mare parte se referă la consumul sau posesia pentru consum personal, reprezintă şi ele aproxi-
mativ trei sferturi din totalul infracţiunilor asociate consumului de droguri. 

De asemenea, se observă o înţelegere tot mai aprofundată a costurilor medicale şi sociale 
rezultate din consumul de canabis. Este cazul, cu preponderenţă, al consumatorilor cu o frec-
venţă mai mare şi pe termen mai lung, estimându-se că aproximativ 1 % din adulţii europeni 
sunt consumatori zilnici sau aproape zilnici de canabis. Nivelurile de potenţă, pentru răşină şi 
planta de canabis, sunt ridicate în comparaţie cu standardele istorice, ceea ce este îngrijorător, 
deoarece pot creşte riscurile pentru consumatorii care se confruntă cu probleme de sănătate 
atât acute, cât şi cronice. În prezent, drogul este şi motivul pentru care există majoritatea 
cazurilor nou-admise la tratament, cu toate că datele privind admiterile la tratament trebuie 
înţelese în contextul căilor de trimitere şi al unei definiţii ample a ceea ce constituie îngrijirea 
acestei populaţii. 

În răspunsurile politice din acest domeniu trebuie să ţină seama şi de faptul că, spre 
deosebire de alte părţi ale lumii, în Europa canabisul este consumat, în general, prin fumat în 
amestec cu tutun. Astfel sinergia dintre politicile privind controlul consumului de canabis şi 
controlul consumului de tutun tinde să devină importantă. 
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1. Canabisul medicinal de la ilegal la legal 
O parte a comunităţii medicale internaţionale acceptă consumul de canabis ca agent 

terapeutic eficient pentru tratarea multor boli: greaţă/vărsături, durere, glaucom, epilepsie, 
vicii, astm, hiperactivitate, boala Alzheimer. În unele ţări, guvernele finanţează cercetările de 
bază şi clinice. 

Dar să vedem cum se prezintă situaţia pe ţări. 
America de Nord. Anii 2000 au adus o intensificare a cercetărilor privind canabisul, 

canabinoidele şi endocanabinoidele. Numărul acestor cercetări s-a dublat în ultimul deceniu. 
Statele Unite sunt pionierii acestor cercetări. 

Astăzi, 13 state tolerează marijuana în scopuri medicale. În anul 1996, un referendum al 
statului California a aprobat utilizarea medicală a canabisului şi a derivatelor sale. 

 

 
Harta SUA care marchează statele care sunt de acord să folosească canabisul medicinal.  

Sursa, Oregon NORML 2007 
(The NORML Foundation, a sister organization to NORML, is a nonprofit  
foundation established in 1997 to better educate the public about marijuana  

and marijuana policy options, and to assist victims of the current laws.) 
 
După 1996, au urmat o serie de modificări juridice în diferite state, între judecătorii la 

nivel de stat şi cei la nivel federal, ceea ce a condus progresiv la îmbunătăţirea legilor în alte 
state: 1998 - Oregon, Washington, Alaska, 1999 - Maine, 2000 - Colorado, Hawaii, Nevada, 
Maryland, Vermont, 2004 - Montana, Rhode Island, 2008 - Michigan. 

Această tendinţă ar trebui să continue, în special datorită accesiunii responsabile a 
administraţiei Obama. În martie 2008, Obama a declarat unui reporter: „Nu doresc să existe un 
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departament al justiţiei care persecută şi stopează consumatorii de marijuana în scopuri 
medicale”. 

Această veste a fost întâmpinată cu mare uşurare de către organizaţiile pentru drepturile 
pacienţilor. Canada a urmat în mod natural acestei mişcări. La începutul anului 2000, un 
proces împotriva guvernului federal a dus la achitarea inculpatului de către Înalta Curte 
Federală, şi a permis stabilirea oficială a primului Centru de compasiune din Montreal. Acesta 
distribuie acum, după câţiva ani, produse medicale pe baza de canabis, haşiş şi produse 
preparate, cum ar fi prăjituri, capsule. 

Europa. Din 2003, medicii olandezi au dreptul de a prescrie medicamente pe bază de 
canabis pacienţilor. Producţia de canabis care urmează să fie vândută în farmacii este 
autorizată de Ministerul olandez al Sănătăţii şi Sportului. Guvernul olandez, ca şi guvernul 
canadian, a înfiinţat, în cadrul ministerului său, un Birou care se ocupă de canabisul medicinal 
responsabil cu respectarea reglementărilor privind utilizarea medicală a canabisului. Pacien-
ţilor cu cetăţenie olandeză li se permite să introducă în Germania o cantitate de canabis 
echivalentă tratamentului pentru o lună. Însă pacienţii germani nu au dreptul să introducă în 
ţară canabis în scop medicinal, prescris de un medic olandez. 

La data de 7 februarie 2009, prima femeie din Germania a fost în măsură să obţină cu 
prescripţie medicală, canabis medicinal din farmacie, dar şi cu permisiunea specială a 
Institutului Federal a Produselor pentru Sănătate (BfArM), echivalentul german al Agenţiei 
Franceze pentru Siguranţa Produselor de Sănătate (AFSSAPS). Alţi şapte pacienţi cu durere 
cronică, scleroză multiplă, sindromul Tourette sau alte boli grave beneficiază, de asemenea, de 
o astfel de autorizaţie şi acces la medicamente în farmacii. Dr. Harald Hans Korner, Frankfurt, 
procuror şi renumit legiuitor al legii stupefiantelor, a indicat că deja e necesară simplificarea 
procedurii de cerere de autorizare pentru pacienţi. Această răsturnare a medicinei de peste Rin 
a fost posibilă printr-o dezbatere naţională activă la începutul anilor ’90. Asociaţia 
Internaţională pentru Canabisul Medicinal (IACM), cu sediul în Germania, care a fost fondată 
în 2000 de către un grup de medici, oameni de ştiinţă şi experţi, a contribuit la lansarea acestei 
dezbateri aprinse. Ea a permis schimbul de date ştiinţifice din cercetările de bază şi clinice, 
precum şi facilitarea dialogului între cadrele medicale şi pacienţi. Conştiinţa medicală şi 
colectivă s-a schimbat, iar astăzi pacienţii germani încep să beneficieze de tratamente care nu 
sunt disponibile în prezent în Franţa. Germania nu este un caz unic, chiar dimpotrivă. 
Într-adevăr, există tendinţa în ţările occidentale de a dezincrimina canabisul medicinal. 

În Europa, situaţia este complexă, deoarece fiecare ţară are propriile sale legi de regle-
mentare a stupefiantelor şi, prin urmare, şi a canabisului. Deşi proprietăţile terapeutice sunt 
stabilite, Organizaţia Naţiunilor Unite nu şi-a schimbat poziţia în ceea ce priveşte clasificarea 
canabisului ca medicament. Prin urmare, toate ţările europene, cu excepţia Ţărilor de Jos şi 
Spaniei, au adoptat o politică prohibiţionistă, nu numai împotriva utilizării, ci şi a importului şi 
cultivării canabisului. În Ţările de Jos, deşi utilizarea şi cultivarea sunt dezincriminate, 
comerţul este reglementat. Politicile olandeze privind sănătatea publică s-au concentrat, încă 
de la începutul anilor 2000, pe distribuţia canabisului medicinal în farmacii, sub autoritatea 
Ministerului Sănătăţii (BMC). 

O gamă nouă de produse a fost dezvoltată de compania Bedrocan. Aceste produse 
îndeplinesc standarde farmaceutice stricte, în special în ceea ce priveşte controlul bacteriilor, 
metalelor grele şi al pesticidelor. Trei clase sunt disponibile începând cu anul 2003, cu 
substanţele active, THC (tetrahidrocanabinolul) şi CBD (canabidiolul). Ele sunt distribuite 
bază de prescripţie medicală pentru toţi pacienţii, indiferent de naţionalitate (principiul 
nediscriminării pacienţilor). Ţările de Jos au în vigoare o taxă la export în acordurile europene. 
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Crearea de medicamente standardizate BedrocanBV (Bedrocan®, Bediol® şi Bedrobinol®) 
permite de acum medicilor europeni să le prescrie pacienţilor lor. Astfel, numeroase ţări includ 
posibilitatea de a reglementa noi medicamente. Finlanda a fost prima ţară care a importat 
produse BedrocanBV, urmată de Italia şi Germania.  

În Franţa, legile privind drogurile interzic consumul de canabis din 1925 (Convenţia de la 
Geneva/Convenţia ONU 1961). Acesta a fost eliminat din farmacopeea franceză încă din 
1953. Interdicţia nu s-a schimbat de atunci. Utilizarea sa, importul, vânzarea, transportul şi 
producţia sunt strict interzise prin lege. Astfel, consumul de canabis şi canabinoizi (naturali 
sau sintetici) nu este permis pentru uzul medical în Franţa. Cu toate acestea, din 1999, Agenţia 
Franceză pentru Siguranţa Produselor de Sănătate (AFSSAPS) are autoritatea de a emite 
autorizaţii cu caracter personal sau autorizaţii temporare de utilizare (UAT)1 pentru toate 
produsele de sănătate. Produsele de sănătate care se referă la UAT nu sunt permise pe piaţa 
franceză. În luna mai 1991, Tribunalul Administrativ din Paris a respins cererea (MLC) 
Mişcării pentru legalizări controlate, privind importul a 10 kg de canabis, utilizat în 
ameliorarea durerii a 10 pacienţi care suferă de boli incurabile. Argumentele pentru refuz erau 
incompatibile cu Convenţia ONU din 1961. În septembrie 2002, un pacient de 50 de ani, 
bolnav de SIDA timp de 17 ani, a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare 
pentru că a cultivat 34 de plante de canabis2. 

 
La nivel mondial. Dacă este să privim situaţia la nivel mondial, situaţia centralizată 

privind canabisul medicinal de la ilegal la legal se prezintă în felul următor: 
 
Ţara Posesie Observaţii 

 
Albania 

 
Ilegală 

Există mitul conform căruia posesia de cantităţi 
mici de haşiş sau marijuana este legalizată de către 
Tribunalul Constituţional Federal în 1994. Nu este 
adevărat. În acest moment, potrivit Curţii Constitu-
ţionale nu există dovezi ştiinţifice suficiente care să 
demonstreze lipsa de nocivitate a canabisului.  

 
Arabia Saudită 

 
Ilegală 

Consumul şi deţinerea pentru consum personal al 
oricărui tip de drog recreaţional se pedepseşte cu 
închisoarea. Deţinerea pentru uz personal se 
pedepseşte cu închisoare de până la 6 luni. Vânzarea 
şi traficul de cantităţi mari sunt pedepsite şi cu 
pedeapsa cu moartea, deşi aceste cazuri sunt rare. 
Străinii care consumă droguri pot fi la rândul lor 
deportaţi. 

                                                 
1 Din anul 2001, au fost emise 74 produse UAT cu dronabinol. Numărul acestor produse s-a dublat din 2001 

până în 2002. Din 2003, scade în fiecare an. Produsele UAT pe baza de dronabinol au fost emise pentru următoarele 
condiţii: - Dureri rezistente la tratamente standard; - Afecţiuni inflamatorii ale sistemului nervos; - Boala 
Unverrict-lundborg (epilepsie); - Apetit alimentar/greaţă; - Sindromul Tourette (boala ticului); - Distonie rezistentă 
la tratamente standard (tulburări ale tonusului muscular); - Dureri paroxistice (dureri episodice acute). Din 2001, 
cererile de produse UAT pentru Sativex ® au fost refuzate. În ţările în care acesta este aprobat, Sativex este prescris 
în principal pentru tratamentul sclerozei multiple. 

2 În acelaşi an, 2002, curtea Papeete (Tahiti) a achitat un pacient paraplegic de 55 ani. El a fost anterior acuzat 
că a cultivat 350 de plante de canabis. Hotărârea judecătorească se întemeiază pe articolul 122-7 din Codul penal, 
care prevede că: „nu este vinovată o persoană care se confruntă cu un pericol real şi efectuează un act în scopul de a 
se proteja”. 
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Ţara Posesie Observaţii 

 

 
Argentina 

Dezincriminare  

Legal pentru consum personal şi în cantităţi mici 
în consum privat. Consumul în public este în general 
tolerat în rândul tinerilor adulţi. Consumul în scop 
medical este tolerat, dar nu e legal. Cultivarea şi 
traficul a cantităţilor mari de substanţă este ilegală şi 
se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

 
Australia 

 
Ilegală 
(Dezincriminată 
în unele state) 

Dezincriminată pentru consum personal în can-
tităţi mici în unele state. 

 
Austria 

 
Ilegală 

Posesia (care include şi consumul) se pedepseşte 
cu închisoare mai mult de 1 an (cu posibilitatea 
recurgerii la tratament alternativ) 

 
Belgia 

 

Ilegală 
(Dezincriminare) 

Teoretic, consumul personal este autorizat la do-
miciliul persoanelor majore, iar cantitatea deţinută nu 
depăşeşte 3 grame. Legislaţia belgiană permite achi-
ziţionarea de canabis pentru consumul personal, însă 
vânzarea este strict interzisă. 

 
Bolivia 

Ilegală Necunoscut 

 
Brazilia 

 

Ilegală 
(Dezincriminată 
pentru consumul 
medical şi 
religios) 

Deţinerea de droguri pentru consum personal se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, în plus 
implică şi un avertisment şi un curs de educaţie 
generală privind efectele consumului de droguri. 

 
Bulgaria 

 

Ilegală 

Canabisul, în Bulgaria este considerat un drog de 
mare risc, împreună cu heroina, cocaina, 
amfetaminele şi ecstasy-ul. Până în 2004, exista în 
Codul penal definiţia vagă „doză pentru uz personal”. 
Începând cu anul 2006, după ultima modificare a 
Codului penal, posesia este pedepsită cu închisoare de 
la 1 la 6 ani şi o amendă între 1.000 şi 5.000 euro. 
Pentru posesia în scopul traficului, pedeapsa este cu 
închisoare între 2 ani şi 8 ani pentru cantităţi mici 
(vânzare cu amănuntul), între 3 ani şi 12 ani pentru 
cantităţi mari şi între 5 ani şi 15 ani cu executare în 
cazul în care este vorba despre grupuri criminale 
organizate. 

 

 
Cambodgia 

De facto legal 

Deşi tehnic este ilegal, consumul de canabis este 
răspândit în rândul populaţiei khmer şi în rândul 
turiştilor. Marijuana poate fi uşor cumpărată şi fumată 
în locuri publice fără a fi expus repercusiunilor. 
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Ţara Posesie Observaţii 

 
Canada 

 
Ilegală 

Dezincriminată pentru consum medical şi uz 
industrial 

 
Chile 

 
Ilegală 

Cultivarea plantelor de canabis fără autorizaţia 
Ministerului Agriculturii, pentru oricare alt scop decât 
cel personal, este considerată ilegală. Cu toate acestea, 
consumul şi posesia de canabis în cantităţi mici sunt 
legale, însă devin ilegale dacă este vorba de grup. 
Administrarea medicală de canabis este legală, dar nu 
este reglementată. 

 
China 

Ilegală 
Canabisul este cultivat pentru seminţele şi fibrele 

vegetale. Cultivarea în scop medical se face de mult 
timp. 

 
Columbia 

 

Ilegală 

După 1994, posesia de canabis în vederea 
consumului personal a fost dezincriminată atât timp 
cât nu depăşeşte 1 gram. Cu toate acestea, vânzarea şi 
cultivarea rămân ilegale. 

 
Uniunea 

Comorelor 

Ilegală 
Canabisul a fost legal între ianuarie 1975 şi mai 

1978, când preşedintele Ali Soilih, printre alte măsuri 
pe care le-a luat, a legalizat consumul de canabis. 

 
Costa Rica 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

Canabisul este ilegal, însă este tolerat fumatul 
marijuanei în întreaga ţară, însă un sistem de 
dezincriminare este implementat de facto, ofiţerii de 
poliţie nu reţin persoanele care deţin canabis doar 
pentru consum personal. Nu a fost specificată nicio 
cantitate minimă ce ar putea fi deţinută pentru consum 
personal. Consumul de canabis în Costa Rica este 
foarte mare. 

 
Croaţia 

 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

Nu există nicio specificaţie în Codul penal cu 
privire la substanţele ilegale. În conformitate cu legea 
în vigoare, vânzarea de canabis (sau oricare alt drog) 
este pedepsită cu închisoarea, iar posesia este 
pedepsită cu amendă sau închisoare, în funcţie de 
situaţie. În toate situaţiile, canabisul este confiscat. În 
aprilie 2010, procurorul general şi şeful poliţiei au 
adoptat temporar un set de orientări de lucru conform 
căruia posesia de canabis nu se mai pedepseşte cu 
închisoare, ci doar cu o amendă. În octombrie 2010, 
ministrul justiţiei a propus schimbarea încadrării 
juridice a posesiei şi cultivării canabisului în scop 
personal şi a propus introducerea schimbării încadrării 
juridice în pachetul de reforme ce urmează să 
modifice Codul penal. 

 
Ilegală 

Substanţă clasa B – Închisoare pe viaţă – pentru 
consum şi maximum 8 ani pentru posesie. 
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Ţara Posesie Observaţii 
Cipru 

 
Danemarca 

Ilegală  

 
Republica 

Dominicană 
 

 
Ilegală 

 
Clasa B – cultivare, trafic, posesie 

 
Emiratele Arabe 

Ilegală 
Chiar şi pentru cantităţi mici de droguri, sentinţa 

este 4 ani închisoare. 

 
Ecuador 

Ilegală  

 
Spania 

 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

Cumpărarea şi vânzarea de canabis constituie 
infracţiune. 

Posesia şi consumul în public constituie contra-
venţie şi se sancţionează cu amendă şi confiscare. 

Cultivarea pe o proprietate privată pentru consum 
personal într-un spaţiu privat este un drept constitu-
ţional, prin urmare este legal. 

 

 
Estonia 

 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

Până la 10 grame – se consideră a fi doza pentru 
consum personal şi se pedepseşte cu amendă. 

Peste 10 grame – intră sub incidenţa Codului 
penal şi se sancţionează cu amendă sau închisoare cu 
până la 5 ani.  

 
Statele Unite 

Ilegală  

Legile variază de la stat la stat, însă legea federală 
introduce canabisul în Anexa 1, şi deci are acelaşi 
statut juridic ca şi heroina. Curtea Supremă de Justiţie 
a SUA a decis în cazul Gonzales vs. Raich că gu-
vernul federal are dreptul de a incrimina canabisul, 
chiar dacă este utilizat în scop medical. 

Poate fi utilizată în scop medical în 15 state şi în 
Columbia, este dezincriminată în 12 state, iar în Colo-
rado şi Washinton este admisă în scop recreaţional. 

 
Finlanda 

Ilegală 
 

Există un grup extrem de restrâns care consumă 
canabis în scop medical, iar acestora li se permite sa-l 
cumpere dintr-o farmacie din Turku. 

Posesia este dezincriminată pentru uz medical. 

 
Franţa 

Ilegală 
Cultivarea, vânzarea, posesia sau consumul de 

canabis sunt interzise. 

 
Grecia 

Ilegală 

Posesia şi consumul de canabis în cantităţi mici 
sunt ilegale în Grecia. Persoanele sunt arestate, însă 
rareori condamnate de către instanţă. Posesia de 
cantităţi mari este sancţionată cu închisoarea.  
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Ţara Posesie Observaţii 

 
Honduras 

Ilegală  

 
Hong Kong 

Ilegal 
Deţinerea, vânzarea, traficul, cultivarea de cana-

bis sunt ilegale. 

 
Ungaria 

 
Ilegală 

Nu există nicio specificaţie în legislaţia maghiară 
privind clasificarea drogurilor în funcţie de periocole. 

Consumul de canabis are aceleaşi consecinţe ca si 
consumul de heroină. Legislaţia maghiară interzice 
traficul şi orice tip de consum (inclusiv în scop 
medical). Cu toate acestea, Codul penal face distincţie 
în ceea ce priveşte pedeapsa în cazul vânzării şi cea în 
cazul consumului personal. 

 
Islanda 

Ilegală 
Consumul este ilegal chiar şi în cantităţi mici. 

Posesia, vânzarea, traficul şi cultivarea sunt sancţio-
nate cu închisoarea.  

 

 
Indonezia 

 

Ilegală 

Consumul personal în cantităţi mici: pedeapsa 
maximă este de 4 ani închisoare în cazul în care a fost 
prins de poliţie sau a fost depistat în urma testelor că a 
consumat. 

În cazul în care consumatorul s-a autodeclarat sau 
a fost declarat de către familie, pedeapsa este: amendă 
200-250 dolari sau nu mai mult de 6 luni închisoare. 

 
India 

Ilegală/Legală 
(Reglementată de 
guvern) 

Canabisul este utilizat în timpul desfăşurării 
anumitor ritualuri hinduse. Există magazine deţinute 
de către stat unde se vinde haşiş (în oraşele sfinte 
precum Varanasi).  

 
Iran 

Ilegală 

Cultivarea canabisului este legală dacă este făcută 
în scop alimentar. Consumul canabisului în alt scop 
decât cel alimentar este ilegal, însă în realitate, 
datorită faptului că nu se poate demonstra dacă un 
individ a fumat canabis, nu se aplică sancţiuni. 

 
Irlanda 

Ilegală  

 
Israel 

Ilegal 
(Dezincriminare 
pentru uz 
medical) 

În Israel există un grup restrâns care consumă în 
scop medical canabis. Consumul personal este 
dezincriminat în cazul persoanelor care încalcă legea 
pentru prima dată. 

 
Italia 

Ilegală  

 
Jamaica 

Ilegală 
Cultivarea, comerţul cu amănuntul şi consumul 

sunt ilegale. Cu toate acestea, acest lucru este trecut cu 
vederea şi canabisul se vinde în mod deschis. 
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Ţara Posesie Observaţii 

 
Japonia 

 
Ilegală 

Posesia se pedepseşte cu până la 5 ani închisoare. 
Importarea sau vânzarea de canabis se pedepseşte cu 
până la 10 ani închisoare şi cu amendă de până la 30 
milioane yeni.  

 
Iordania 

Ilegală 
Posesia de canabis este ilegală şi se pedepseşte cu 

închisoare.  

 
Liban 

Ilegală 

Posesia este ilegală. Cu toate acestea, sunt culti-
vate cantităţi mari, însă atâta timp cât consumul perso-
nal nu are loc în public, aceasta nu este o problemă 
majoră.  

 
Lituania 

Ilegală Posesia, traficul şi consumul sunt ilegale. 

 
Luxemburg 

Ilegală 
Pedeapsa depinde de cantitatea de canabis deţi-

nută. Din 2001 pedeapsa cu închisoarea a fost înlo-
cuită cu amendă cuprinsă între 250 – 2500 euro. 

 
Macedonia 

Ilegală 
Dacă o persoană deţine o cantitate mai mare decât 

cea prevăzută în lege, riscă pedeapsa cu închisoarea 
între 3 luni şi 5 ani. 

 
Malaezia 

Ilegală 

Legislaţia malaeziană prevede pedeapsa cu moar-
tea în cazul traficanţilor de droguri. 

Persoanelor arestate care au deţinut 15 grame de 
heroină sau 200 grame de canabis nu li se aplică 
aceeaşi pedeapsă ca în cazul traficanţilor. 

 
Maroc 

 
Ilegală 

Cultivarea este permisă în regiunea Kutama. 
Legislaţia marocană este aceeaşi ca în perioada 

coloniilor. Canabisul este teoretic cumpărat de către 
regie pentru a fi incinerat, promovându-se astfel vân-
zarea tutunului de import. În zona spaniolă, canabisul 
este legal. Cu toate acestea, începând cu anul 1990, 
vânzarea, posesia şi consumul de canabis sunt consi-
derate ilegale. 

 
Mexic 

Dezincriminată 
Pe 21 august 2009, Mexic a dezincriminat posesia 

de până la 5 grame în vederea consumului personal. 
Cultivarea şi vânzarea canabisului sunt ilegale. 

 
Muntenegru 

Ilegală  

 

 
Nepal 

Tehnic – ilegal 
(Nu este 
reglementat) 
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Noua Zeelandă 

Ilegală 
Canabisul, ca drog, face parte din clasa C. Culti-

varea, posesia sau vânzarea sunt ilegale. 

 
Norvegia 

 
Ilegală 

Până în 15 grame se consideră a fi pentru uz 
personal şi se pedepseşte cu amendă între 1500 – 5000 
coroane, dacă a fost pentru prima dată, posesia unei 
cantităţi mai mari este aspru pedepsită. Recidiviştii şi 
traficanţii sunt obligaţi şi la plata cheltuielilor de 
detenţie. 

 
Pakistan 

 
Legală/Ilegală 

Legile care interzic vânzarea şi abuzul de canabis 
există, însă sunt aplicate foarte rar. Consumul oca-
zional de canabis este tolerat în adunările comunităţii.  

 
Paraguai 

 
Ilegală 

 

 
Ţările de Jos 

Dezincriminată 

Vânzarea este dezincriminată/ilegală pentru 
turişti înceând cu sfârşitul anului 2011. 

Produsele de canabis sunt vândute doar în 
coffeeshop-uri (cafenele speciale locale), iar alte tipuri 
de vânzare sau posesie sunt interzise, deşi abordarea 
juridică generală a fost dezincriminarea. 

 
Peru 

Legală (în 
anumite condiţii) 

Posesia de până la 8 grame de marijuana este le-
gală, atât timp cât persoana nu se află în posesia altui 
drog. 

 
Filipine 

Ilegală 
Legislaţia prevede consumul limitat în scop me-

dical. 

 
Polonia 

Ilegală 

În mai 2011, Polonia a introdus legislaţia privind 
încetarea urmăririi penale pentru posesia de cantităţi 
mici de canabis pentru consum personal. În acelaşi 
timp a fost mărită pedeapsa cu închisoarea între 10 ani 
şi 12 ani pentru trafic de droguri. Totuşi pentru 
posesie de cantităţi mari de droguri, legislaţia prevede 
închisoare de până la 10 ani (înainte era până la 8 ani). 

 
Portugalia 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

 

 
Porto Rico 

Ilegală  

 
Republica Cehă 

Ilegală 
(Dezincriminată) 

Începând cu 2010, posesia pentru consum per-
sonal a unei cantităţi de până la 15 grame şi cultivarea 
de până la 5 plante sunt considerate doar delict. Planta 
rămâne încă ilegală. Vânzarea este şi ea considerată în 
continuare ilegală.  
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Ţara Posesie Observaţii 

 

 
România 

 

Ilegală 

Preţul relativ scăzut, disponibilitatea crescută, 
precum şi caracterul său „recreativ” au făcut ca acest 
tip de drog să fie cel mai capturat pe teritoriul Ro-
mâniei. Cererea crescândă de canabis este determinată, 
pe de o parte, de scăderea disponibilităţii noilor sub-
stanţe psihoactive pe piaţa drogurilor, iar pe de altă 
parte, de falsa convingere a consumatorilor că acest 
drog nu dă dependenţă şi nu este periculos. Aceste 
aspecte au determinat ca în anul 2013 să se înre-
gistreze o creştere semnificativă a culturilor de ca-
nabis indoor şi outdoor pe teritoriul României, fiind 
descoperite culturi în apartamente, case, hale indus-
triale, dar şi plantaţii de canabis în aer liber, disimulate 
între culturi agricole.  

Astfel, au fost capturate 8.835 plante de canabis 
(faţă de 3.125 în anul 2012) şi au fost identificate 69 
de culturi ilicite de canabis (faţă de 48 în anul pre-
cedent). Totodată, pe raza judeţului Arad a fost desco-
perită prima cultură industrială de canabis, ce urma 
să aprovizioneze pieţele din Germania, Cehia şi 
Ungaria. 

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, 
comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, 
transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea 
şi tranzitul pe teritoriul României ale plantelor spon-
tane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevă-
zute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte 
integrantă din Legea nr. 339/2005 sunt interzise şi prin 
Legea nr. 143/2000. 

 
Regatul Unit al 
Marii Britanii 

Ilegală 
În Marea Britanie, canabisul este ilegal şi face 

parte clasa B a drogurilor. 

 
Rusia 

Ilegală 

Posesia de până la 6 grame (plantă uscată) de 
canabis sau 2 grame de haşiş se pedepseşte cu 
amendă. Posesia unei cantităţi mai mari se pedepseşte 
cu închisoare. 

 
Serbia 

Ilegală  

 
Singapore 

Ilegală 
Canabisul face parte din clasa A a drogurilor, 

ceea ce face ilegală cultivarea, vinderea sau posesia. 

 
Slovacia 

Ilegală  
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Sri Lanka 

 

 
Ilegală 

 
Canabisul este ilegal în Sri Lanka, deşi este 

utilizat în mod frecvent în medicina tradiţională. 

 
Suedia 

 

Ilegală 

Sunt ilegale vânzarea, achiziţionarea, utilizarea 
sau posesia oricărei cantităţi de canabis. În cazul 
consumului personal, sancţiunea cea mai frecventă 
este amenda. 

 
Elveţia 

Ilegală 

Chiar şi pentru cantităţi mici posesia, consumul 
sau vânzarea sunt ilegale. Consiliul federal s-a angajat 
din 2001 să implementeze dezincriminarea în cazul 
consumului (uzului) personal. În 2008 a fost lansat un 
referendum în acest sens, însă populaţia nu a fost de 
acord cu dezincriminarea. 

 
Taiwan 

Ilegală Posesia se pedepseşte cu până la 3 ani închisoare. 

 
Tunisia 

Ilegală 
Consumul sau deţinerea se pedepseşte cu 

închisoare între 1 şi 5 ani, cu excepţia cazurilor 
autorizate de lege. Tentativa se pedepseşte şi ea.  

 
Turcia 

Ilegală  

 
Ucraina 

 

Ilegală 
Posesia de canabis se pedepseşte cu până la 3 ani 

închisoare. 

 
Uruaguai 

 

Legală 
Posesia pentru uz personal nu este pedepsită, Însă 

legea nu specifică cantitatea. 

 
Venezuela 

Ilegală 

Din 15 septembrie 2010, posesia de până la 20 
grame de marijuana sau 5 grame de marijuana modi-
ficată genetic pentru consum personal sunt pedepsite 
cu închisoare între 1 şi 2 ani. 

 

 
Vietnam 

 
Ilegală 

 

 
2. Cererea şi oferta de canabis 
Potrivit rapoartelor UNODC, se apreciază că, în anul 2013, peste 181,1 milioane de 

persoane au consumat canabis, valorile fiind corespondente procentelor de 2,7 - 4,9 din 
populaţia globului cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani. 

America de Nord, în special SUA, şi regiunea Oceaniei înregistrează creşteri semnifi-
cative ale consumului de canabis, precum şi a problemelor asociate acestuia, în timp ce în Asia 
nivelul consumului rămâne sub nivelul mondial. 
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La nivelul Uniunii Europene, în anul 2014, se estimează că aproximativ 22,1 milioane de 
persoane au consumat canabis în ultimul an, adică 6,6% din totalul persoanelor cu vârste 
cuprinse între 15 şi 64 de ani, din care 16,6 milioane de persoane cu vârste cuprinse între  
15 – 34 de ani. 

Culturile de canabis cunosc un fenomen de globalizare, acestea find răspândite peste tot 
în lume, de la culturi mici destinate consumului propriu şi până la culturi de nivel industrial, 
destinate marilor pieţe de consum. Acest fenomen de globalizare a cultivării canabisului 
îngreunează permanent activitatea structurilor antidrog de a ţine sub control fenomenul, 
precum şi de a estima nivelul cultivării şi producţiei de canabis la nivel mondial.  

În timp ce canabisul este cultivat aproape peste tot în lume, producerea rezinei de canabis 
se concentrează în special în regiunea Africii de Nord. 

Potrivit UNODC, în cursul anului 2013 în Maroc au fost identificate peste 47.000 ha 
culturi de canabis – în scădere faţă de anul 2012, când suprafaţa cultivată atingea valoarea de 
52.000 ha. Afganistan rămâne unul dintre cei mai mari producători de rezină de canabis, în 
anul 2013 fiind estimată o producţie de 1.400 tone de rezină de canabis. 

Potrivit UNODC, la nivel internaţional, în anul 2013, au fost capturate 5.764 tone canabis 
iarbă, în creştere faţă de anul 2012 când au fost capturate 5.350 tone. De menţionat este faptul 
că 47% din cantitatea capturată la nivel mondial provine din America de Nord. 

Cantităţile de rezină de canabis capturate în anul 2013 sunt, de asemenea, în creştere - 
1.416 tone capturate în 2013 faţă de 1.269 tone capturate în 2012. Creşteri semnificative ale 
cantităţilor de rezină de canabis capturate au fost înregistrate în zona statelor din Nordul 
Africii şi Orientul Mijlociu. 

Potrivit EMCDDA, la nivelul Europei, în anul 2014, cantităţile de canabis iarbă capturate 
se ridică la 232 tone ca urmare a peste 501.000 capturi. EMCDDA estimează că la nivelul 
Uniunii Europene peste 2.050 tone de canabis sunt consumate anual, din care 1.280 reprezintă 
canabis iarbă. Preţul plătit pentru 1 gram de canabis iarbă în Europa variază între 5 şi 23 euro 
ceea ce indică o valoare a fluxului de capital provenit din traficul şi consumul de canabis la 
peste 9,3 miliarde euro. 

La nivel mondial există dezbateri şi polemici cu privire la reglementarea consumului de 
canabis, care, în prezent, se pare că a depaşit cu mult nivelul reglementărilor convenţiilor 
internaţionale în domeniul drogurilor. Conceptul de „flexibilitate suficientă” la care cele trei 
convenţii în domeniul drogurilor fac referire a ridicat probleme de interpretare şi, implicit, 
nevoia unor delimitări lingvistice mult mai precise. Acest concept a fost introdus şi promovat 
de Uniunea Europeană în sensul dezvoltării unor politici naţionale antidrog adaptate la 
priorităţile şi nevoile specifice, dar cu obligaţia „menţinerii unui angajament puternic şi 
inechivoc faţă de convenţiile U.N.”3  

Astfel, conceptul de flexibilitate vizează 
politicile referitoare la harm reduction, dezincri-
minarea posesiei şi cultivarea de canabis pentru 
consum propriu, precum şi cele referitoare la dez-
voltarea de alternative la pedeapsa închisorii, şi 
nicidecum nu se referă la reglementarea juridică a 
consumului de canabis, pe care U.E. o consideră 
ca depăşind scopul politicilor antidrog circum-
scrise prevederilor convenţiilor internaţionale. 

                                                 
3 Uniunea Europeană, „Common Position on UNGASS 2016 ”, https://www.unodc.org/documents/ 

ungass2016//Contributions/IO/EU_COMMON_POSITION_ON_UNGASS.pdf  
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În acest context, în martie 2016, cu ocazia sesiunii Comisiei pentru Narcotice (CND), 
preşedintele Biroului Internaţional de Control al Stupefiantelor (INCB), Werner Sipp, a 
afirmat că termenul de flexibilitate trebuie înţeles şi abordat în limitele respectării prevederilor 
internaţionale şi obţinerii unor rezultate pozitive în domeniul prevenirii şi combaterii traficului 
şi consumului ilicit de droguri. În acest sens, a explicat că prevederile convenţiilor nu obligă la 
încarcerea consumatorilor de droguri care au săvârşit infracţiuni minore, ci oferă posibilitatea 
aplicării unor măsuri adecvate, dar în niciun caz nu permit flexibilitate în ceea ce priveşte 
orice alt fel de consum în alte scopuri decât cel medical4. 

Cu toate acestea, în multe ţări există consumul tradiţional/religios. Convenţia unică din 
1961 a prevăzut o perioadă tranzitorie de 25 de ani care a expirat în 1989, ceea ce de-
monstrează că ţările din „global south” închid ochii asupra anumitor prevederi legale (de ex. 
poziţie dificilă pentru Jamaica care are probleme generate de conflictul/divergenţele dintre 
legislaţia naţională care asigură drepturi religioase/indigene şi prevederile convenţiilor 
internaţionale antidrog şi ale tratatelor UN la care Jamaica este parte). 

La nivel internaţional, abordarea fenomenului consumului de canabis, din punct de vedere 
legislativ, se face în mod diferit, astfel: 

- Mai multe state din cadrul SUA au legalizat consumul pentru uz personal. În peste 20 
de state din SUA, canabisul este folosit în scopuri medicale (măsură criticată de INCB, care pe 
lângă atribuţiile acordate prin lege şi-a depăşit mandatul solicitând date despre utilitatea în 
scop medical); 

- În Canada, noul guvern ales în 2015 a promovat în perioada campaniei electorale 
legalizarea şi reglementarea consumului de canabis nu doar în scop medical sau ştiinţific. 

- În anul 2013, Uruguay devine prima ţară din lume care reglementează la nivel naţional 
controlul asupra pieţei de canabis (import, export, cultivare, producere şi vânzare); 

- Guatemala, Mexic, Italia şi Maroc au demarat elaborarea de propuneri legislative 
pentru legalizarea şi reglementarea consumului de canabis; 

- Olanda a dezvoltat sistemul Cofee-Shop – 
legalizarea consumului de canabis supravegheat 
(sistem criticat aspru de INCB); 

- Recent alte ţări din America Latină, 
Australia şi Europa au legalizat consumul (Ex. 
Spania a creat Cannabis Social Clubs). 

În România, consumul de canabis este interzis. 
Cu toate acestea, canabisul este drogul care se 
menţine la un nivel relativ constant din punctul 
de vedere al disponibilităţii pe piaţa ilicită (cantităţi şi capturi), ceea ce confirmă rezultatele 
studiului în populaţie cu privire la consumul de canabis din perioada 2007-2013, prevalenţa 
consumului acestui tip de drog ajungând în anul 2013 la valoarea de 4,6%, în creştere faţă de 
rezultatele studiilor precedente (1,5% în 2007 şi 1,65% în 2010). 

Canabisul iarbă capturat în România provine din Spania, Grecia, Bulgaria, Olanda sau 
Albania, tranzitează Serbia sau Bulgaria, în funcţie de ruta urmată, şi intră pe teritoriul 
naţional prin Ungaria. Cu toate acestea, în ultimii ani şi ţara noastră a înregistrat creşteri 
semnificative ale culturilor autohtone de canabis. Astfel, conform datelor din 2014, în 
România au fost confiscate 622,297 kg din care 607,083 kg canabis (canabis iarbă şi plante de 

                                                 
4 Declaraţia preşedintelui I.N.C.B., domnul Werner Sipp, din cadrul celei de-a 59-a sesiuni a N.D.C., 14 

martie 2016, https://www.incb.org/incb/en/news/speeches/2016/ungass:cnd.html  
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canabis) şi 15,214 kg rezină de canabis provenind din 2.353 capturi. Totodată, se remarcă o 
creştere considerabilă a numărului de plante şi culturi de canabis identificate. Astfel, în anul de 
referinţă au fost descoperite pe teritoriul României 74 de culturi ilicite de canabis. 

 
3. Canabinoizii sintetici predomină în rândul capturilor de substanţe psihoactive noi 
O provocare pentru politicile internaţionale şi europene în materie de droguri este şi dez-

voltarea unui răspuns eficace la piaţa noilor droguri, o piaţă dinamică şi în continuă schimbare.  
Există informaţii foarte limitate cu privire la consumul de substanţe psihoactive noi, dar 

cele 50 000 de capturi de astfel de droguri din 2014 oferă o idee asupra disponibilităţii relative 
a acestora. Din numărul capturilor peste 60 % o reprezintă canabinoizii sintetici. Această clasă 
de droguri este predominantă şi printre cele 98 de substanţe noi detectate pentru prima dată în 
2015 şi raportate la sistemul de alertă timpurie al UE pentru substanţe psihoactive noi. 
Douăzeci şi patru dintre acestea au fost canabinoizi sintetici - droguri care acţionează asupra 
aceloraşi receptori cerebrali ca şi THC, unul dintre principalii compuşi activi care se regăsesc 
în canabis în formă naturală. Având în vedere intoxicaţiile în masă şi chiar decesele raportate, 
mulţi canabinoizi sintetici sunt însă considerabil mai toxici din punct de vedere medical.  

Într-un avertisment, emis în februarie 2016, cu privire la canabinoidul sintetic MDMB 
care a fost asociat cu 13 decese şi 23 de intoxicaţii nefatale - EMCDDA atrage atenţia asupra 
ameninţării pe care o reprezintă aceste substanţe. Acest produs chimic a fost identificat în 
peste 20 de amestecuri diferite pentru fumat, înregistrându-se decese sau intoxicaţii în opt ţări, 
şi este posibil să se fi întâmplat şi în altele. De obicei, consumatorii acestor produse ignoră 
substanţele chimice pe care le conţin. 

 
4. Europa - regiune în care se produce canabis şi droguri sintetice 
Începând cu anii 1970 şi 1980, în multe ţări europene au existat pieţe importante ca 

mărime pentru canabis, heroină şi amfetamine. De-a lungul timpului, şi alte substanţe s-au 
poziţionat bine pe piaţă, inclusiv MDMA în anii 1990 şi cocaina în anii 2000. Piaţa europeană 
evoluează în continuare, în ultimul deceniu înregistrându-se apariţia unei game largi de 
substanţe psihoactive noi. Printre schimbările recente de pe piaţa drogurilor ilegale, în mare 
măsură determinate de globalizare şi de noile tehnologii, se numără inovarea producţiei de 
droguri şi a metodelor de trafic, precum şi apariţia unor noi rute de trafic. 

Pieţele de droguri pot funcţiona pe web-ul de suprafaţă, oferta lor de vânzare cu 
amănuntul incluzând, în general, substanţe chimice de tipul precursorilor nesupuşi controlului, 
substanţe psihoactive noi sau medicamente falsificate şi contrafăcute. De asemenea, pot 
funcţiona pe internetul ascuns, prin intermediul unor pieţe de internet ascuns sau pieţe criptate, 
cum ar fi AlphaBay sau defuncta Silk Road. Drogurile ilegale raportate ca fiind cel mai 
frecvent oferite spre vânzare pe pieţele de internet ascuns, alături de o serie de medicamente, 
sunt produsele pe bază de canabis şi MDMA. 

 
5. Produsele pe bază de canabis deţin cea mai mare cotă a pieţei europene a 

drogurilor ilegale 
Anual, în Europa se raportează peste un milion de capturi de droguri ilegale. Cele mai 

multe dintre acestea sunt cantităţi mici de droguri confiscate de la consumatori, dar o mare 
parte din cantitatea totală de droguri capturate o reprezintă transporturile mari, de ordinul 
kilogramelor, capturate de la traficanţi şi producători.  
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Drogul capturat cel mai frecvent este canabisul, reprezentând peste trei sferturi dintre 
capturile din Europa (78 %) (figura 1.1), ceea ce reflectă prevalenţa relativ ridicată a 
consumului acestui drog. Pe locul al doilea se situează cocaina (9 %). În cazul amfetaminelor 
(5 %), al heroinei (4 %) şi al MDMA (2 %) numărul de capturi a fost mai redus. 

În 2014, numai două ţări, Spania şi Regatul Unit, au raportat aproximativ 60 % din totalul 
capturilor de la nivelul Uniunii Europene, deşi chiar Belgia, Germania şi Italia au raportat un 
număr considerabil de capturi. Trebuie precizat că nu sunt disponibile date recente privind 
numărul de capturi din Franţa şi Ţările de Jos (ţări care au raportat în trecut un număr ridicat 
de capturi), şi nici pentru Finlanda sau Polonia. Lipsa acestor date sporeşte incertitudinea 
analizei prezentate în acest capitolul. Şi Turcia este o ţară importantă în ceea ce priveşte 
capturile de droguri, drogurile interceptate aici fiind destinate consumului din alte ţări, din 
Europa şi din Orientul Mijlociu, dar şi consumului local.  

 
Concluzii 
La nivel internaţional şi în Europa au loc în prezent serioase dezbateri publice şi politice 

cu privire la costurile şi beneficiile diferitelor opţiuni de politică privind canabisul. Datele 
prezentate în acest studiu completează discuţia prin ilustrarea unora dintre aspectele complexe 
care trebuie luate în considerare.  

Acest subiect este important deoarece, în general, nivelurile consumului de canabis nu par 
să fie în scădere şi este posibil chiar să înceapă să crească în rândul anumitor populaţii.  

Trebuie precizat că majoritatea ţărilor care au realizat o estimare pe baza unor anchete 
recente (începând cu 2013) au raportat o creştere a consumului acestui drog. 
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Rezumat: 
Infracţionalitatea informatică este de o mare actualitate în domeniul penal, în contextul 

creşterii activităţilor antisociale într-o lume din ce în ce mai informatizată, supusă dezvoltării 
şi diversificării permanente a tehnologiei. Expunerea noastră vizează, mai întâi, conceptul de 
„criminalitate informatică”, precum şi trăsăturile specifice infracţiunilor informatice; se 
prezintă, apoi, cadrul legislativ general din acest domeniu în sistemul de drept românesc, cadru 
legislativ care este în acord cu reglementările internaţionale. Nu în ultimul rând, sunt avute în 
vedere unele aspecte relevante privind jurisprudenţa românească în materie. Tema abordată 
are ca scop evidenţierea stadiului actual al reglementării juridice româneşti şi al aplicării 
efective a acesteia în domeniul tehnologiei informaţiei. Studiul realizat apare, astfel, ca fiind 
deosebit de util, în mod deosebit pentru profesionişti, dar şi pentru autorităţile publice 
abilitate, pentru a se constata lacunele existente şi a se urmări găsirea unor soluţii adecvate 
pentru a le înlătura. 

 
Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; legislaţie; jurisprudenţă; România. 
 
 
Consideraţii introductive 
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a cunoscut şi cunoaşte în continuare o dezvoltare 

rapidă, dovedindu-şi importanţa vitală în funcţionarea normală a instituţiilor publice, a 
companiilor private, precum şi a celorlalte categorii de utilizatori. Ea a fost preluată în 
majoritatea domeniilor de activitate datorită avantajelor multiple pe care le prezintă: uşurinţa, 
rapiditatea şi eficienţa în realizarea diverselor activităţi. În acest fel, au apărut noţiuni noi, 
precum e-administraţie, e-economy, e-business, e-commerce, e-defence [1], care semnifică 
interconectarea electronică a administraţiei, economiei, afacerilor, comerţului, operaţiunilor 
militare. Însă, pe lângă beneficiile majore ale interacţiunilor realizate prin intermediul 
sistemelor informatizate, apar şi unele inconveniente deloc neglijabile. Astfel, caracterul 
internaţional al internetului face foarte dificilă o cenzură a statului, însă nu imposibilă [2]. De 
asemenea, dependenţa autorităţilor publice, a oamenilor de afaceri, precum şi a persoanelor 
fizice de sistemele informaţionale face ca aceste categorii să devină vulnerabile la variatele şi 
ingenioasele atacuri cibernetice ce pot fi realizate de infractori. În acelaşi context, asigurarea 
securităţii sistemelor informaţionale este foarte anevoioasă datorită specificului acestora. 

 
1. Conceptul de „criminalitate informatică” 
Criminalitatea informatică vizează totalitatea infracţiunilor comise în aria tehnologiei 

informaţiei. Ea îmbogăţeşte sfera largă a criminalităţii cu infracţiuni care prezintă 
particularităţi distincte faţă de toate celelalte infracţiuni prevăzute în legislaţia penală. În acest 
sens, tehnologia informaţională, prin natura ei, oferă o arie foartă vastă a modalităţilor în care 
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poate fi săvârşită o infracţiune. În acelaşi timp, obiectul faptelor penale care vizează acest 
domeniu este specific, fiind reprezentat de informaţia inserată în sistemele informatice.  

În literatura juridică s-a remarcat, în mod just, că „una dintre trăsăturile specifice ale feno-
menului de infracţionalitate informatică este, firesc, adaptabilitatea mijloacelor infracţionale 
folosite şi evoluţia lor foarte rapidă” [3]. 

Infracţionalitatea informatică, prin complexitatea şi tehnicitatea sa, este un domeniu în 
care activităţile de prevenţie, descoperire şi tragere la răspundere a infractorilor sunt destul 
de dificile, dacă nu chiar ineficiente în anumite situaţii, datorită evoluţiei permanente a 
tehnologiei informaţiei, precum şi ingeniozităţii manifestate de făptuitori în săvârşirea actelor 
specifice cu caracter antisocial.  

Infracţiunile ce au în vedere sistemele informatice prezintă o mare gravitate datorită uşu-
rinţei cu care sunt comise, caracterului transnaţional al activităţilor informatizate, precum şi 
datorită efectelor produse, care, în unele cazuri, pot fi ireparabile. 

 
2. Cadrul legislativ românesc privind infracţiunile informatice 
Reglementarea adecvată a infracţiunilor care vizează tehnologia informaţiei este o mi-

siune dificilă a autorităţilor abilitate în acest sens, deoarece legiuitorul poate aduce atingere 
drepturilor fundamentale. Acest fapt se poate produce, întrucât există o delimitare extrem de 
fragilă între aria drepturilor omului reglementate şi garantate din punct de vedere juridic şi 
sfera infracţionalităţii care se referă la domeniul analizat. De aceea, activitatea de incriminare 
a faptelor penale specifice trebuie să respecte exigenţele unui veritabil stat de drept. 

Necesitatea pedepsirii faptelor penale din sfera informaţională se impune cu atât mai mult 
cu cât „din punct de vedere statistic, faptele ilicite de natură informatică ocupă poate cel mai 
important loc în cadrul formelor de infracţionalitate exportate, cu arie de comitere ce depăşeşte 
teritoriul naţional, în strânsă competiţie cu infracţiunea de trafic de persoane şi trafic de 
minori” [4].  

Vom analiza, în continuare, legislaţia din domeniul criminalităţii informatice, precum şi 
modificările aduse acesteia de către Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea a Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal [5]. Astfel, o primă schimbare este aceea a unor dispoziţii 
ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică [6]. Aceasta din urmă prevede obli-
gaţia persoanelor fizice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de certificare, 
precum şi personalului angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau 
juridică, de a păstra secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu 
excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate 
terţilor. Această obligaţie incumbă şi personalului autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializate în domeniu, precum şi persoanelor împuternicite de aceasta. Încălcarea obligaţiei 
enunţate mai sus constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amendă (art.15 modificat). 

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date [7] - modificată prin Legea nr. 187/2012 
- urmăreşte garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 
fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în 
parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a 
datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate 
să fie incluse într-un asemenea sistem. 
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Actul normativ analizat defineşte o serie de termeni sau expresii: date cu caracter per-
sonal; prelucrarea datelor cu caracter personal; stocarea; sistem de evidenţă a datelor cu 
caracter personal; operator; persoană împuternicită de către operator; terţ; destinatar; date 
anonime. 

Într-un capitol distinct, legiuitorul detaliază regulile generale privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal, fiind prezentate aspecte specifice referitoare la: caracteristicile datelor cu 
caracter personal în cadrul prelucrării; condiţiile de legitimitate privind prelucrarea datelor; 
încheierea operaţiunilor de prelucrare. 

Capitolul al III-lea din legea examinată are în vedere regulile speciale privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Legea supusă analizei noastre cuprinde şi dispoziţii care privesc: drepturile persoanei 
vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal; confidenţialitatea şi securitatea 
prelucrărilor; supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal; transferul 
în străinătate al datelor cu caracter personal. 

Legea nr. 677/2001 nu include infracţiuni din domeniul informatic, însă enumeră faptele 
care constituie contravenţii: omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă; prelucrarea 
nelegală a datelor cu caracter personal; neîndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea măsurilor 
de securitate şi de păstrare a confidenţialităţii prelucrărilor; refuzul de a furniza autorităţii de 
supraveghere informaţiile sau documentele cerute de aceasta în exercitarea atribuţiilor de 
investigare. 

Şi Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane [8] a 
suferit o serie de modificări prin Legea nr. 187/2012. Astfel, au fost abrogate dispoziţiile din 
Secţiunea 1 (Infracţiuni privind traficul de persoane, articolele 12-16) şi cele din Secţiunea a 
2-a (Infracţiuni în legătură cu traficul de persoane, articolele 17, 18 şi 181). 

Prin Legea nr. 187/2012 intervin unele schimbări şi în ceea ce priveşte Legea nr. 365/2002 
privind comerţul electronic [9]. Aceasta din urmă are în vedere „stabilirea condiţiilor de 
furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, precum şi prevederea ca infracţiuni a unor fapte 
săvârşite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerţul electronic, emiterea şi utili-
zarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efec-
tuării de operaţiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaţii şi dez-
voltării în condiţii de securitate a acestor servicii” (art. 2). 

Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, modificată, enumeră şi explică unele 
noţiuni şi expresii fundamentale referitoare la comerţul electronic: serviciu al societăţii 
informaţionale; mijloace electronice; furnizor de servicii; furnizor de servicii stabilit într-un 
stat; domeniu; destinatar al serviciului sau destinatar; consumator; comunicare comercială; 
legislaţie coordonată; instrument de plată electronică; instrument de plată cu acces la dis-
tanţă; instrument de monedă electronică; titular; date de identificare; activitate profesională 
reglementată.  

Autoritatea de reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei este competentă să 
supravegheze şi să controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor Legii  
nr. 365/2002 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să constate contravenţiile şi să 
aplice sancţiunile prevăzute la art. 22 [art. 17 alin. (1)]. 

Prin Legea nr. 187/2012 a fost abrogat Capitolul VIII al Legii nr. 365/2002, care se referea 
la infracţiunile săvârşite în legătură cu emiterea, utilizarea instrumentelor de plată electronică şi 
cu utilizarea datelor de identificare, în vederea efectuării de operaţiuni financiare. 
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Legea nr. 187/2012 aduce unele modificări şi în ceea ce priveşte Legea nr. 161/2003 
[10]. Astfel, în actul normativ menţionat anterior - Titlul II, denumit Transparenţa în 
administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice, Capitolul I -, 
legiuitorul defineşte, în art. 11, unele noţiuni şi expresii caracteristice privind realizarea de 
operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei: guvernare electronică; administraţie electro-
nică; portalul pentru acces la servicii de guvernare electronică şi la formulare administrative 
în format electronic ale administraţiei publice centrale; portalul pentru acces la servicii de 
administraţie electronică şi la formulare administrative în format electronic ale administraţiei 
publice locale; Sistemul Electronic Naţional; interacţiunea unidirecţională; interacţiunea 
bidirecţională; interoperabilitatea. 

Titlul III din legea amintită mai sus privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 
informatice - secţiunea 1 „Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi siste-
melor informatice” (art. 42-47), secţiunea a 2-a „Infracţiuni informatice” (art. 48-50), secţi-
unea a 3-a „Pornografia infantilă prin sisteme informatice” (art. 51) - a fost abrogat, 
infracţiunile din domeniul informatic enunţate în acest titlu fiind preluate şi definite în noul 
Cod penal. În acest sens, actul normativ examinat consacra următoarele infracţiuni contra 
confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice: infracţiunea de acces ilegal la 
un sistem informatic; infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice; 
infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice; infracţiunea de perturbare a funcţio-
nării sistemelor informatice; infracţiunea de a realiza operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 
programe informatice. Ca infracţiuni informatice erau prevăzute: infracţiunea de fals infor-
matic; infracţiunea de fraudă informatică. 

Forma actualizată a Legii nr. 161/2003 consacră obligaţia proprietarilor sau administra-
torilor de sisteme informatice, la care accesul este interzis sau restricţionat pentru anumite 
categorii de utilizatori, de a avertiza utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi 
utilizare, precum şi cu privire la consecinţele juridice ale accesului fără drept la aceste sisteme 
informatice. Avertizarea trebuie să fie accesibilă oricărui utilizator (art. 41). Nerespectarea 
acestei obligaţii constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 
50.000.000 lei (art. 52). 

Prin Legea nr. 187/2012 şi articolul 62 din Legea nr. 255/2013 de aplicare a noului Cod 
de procedură penală [11], au fost abrogate reglementările procedurale referitoare la crimi-
nalitatea informatică din Capitolul IV, „Dispoziţii procedurale”, al titlului III, „Prevenirea şi 
combaterea criminalităţii informatice”, din Legea nr. 161/2003 (art. 54-58).  

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice [12] reglementează doar contravenţiile 
în domeniu, nu şi infracţiunile. Acest act normativ transpune Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

Legea nr. 187/2012 abrogă Capitolul VII - intitulat „Infracţiuni şi contravenţii” - din 
Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică [13]. 

Legea nr. 298/2008 [14] privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furni-
zorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii este expresia transpunerii, la nivel naţional, a Directivei 2006/24/CE, care are ca 
scop armonizarea, la nivelul Uniunii Europene, a legislaţiei referitoare la obligaţiile furnizo-
rilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii cu privire la reţinerea anumitor date pentru a le utiliza în cadrul activităţilor de 
investigare a infracţiunilor grave.  
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Punerea în practică a acestei legi se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii  
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice. 

Legea nr. 298/2008 are ca obiect datele de trafic şi de localizare a persoanelor fizice şi 
juridice, precum şi datele conexe necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului 
înregistrat. În aplicarea prevederilor acestei legi sunt interzise interceptarea şi reţinerea 
conţinutului comunicării sau a informaţiilor consultate în timpul unei reţele de comunicaţii 
electronice. 

Actul normativ analizat explică semnificaţia unor termeni şi expresii, precum: furnizor de 
servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice; date; utilizator; abonat; serviciu de tele-
fonie; infracţiune gravă; identificatorul utilizatorului; identificatorul celulei; apel nereuşit; 
apel neconectat.  

Legea nr. 298/2008 consacră obligaţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii şi 
furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a asigura, pe chel-
tuială proprie, crearea şi administrarea unei baze de date în format electronic, în vederea reţi-
nerii următoarelor categorii de date, în măsura în care sunt generate sau prelucrate de aceştia: 
a) date necesare pentru urmărirea şi identificarea sursei unei comunicări; b) date necesare 
pentru identificarea destinaţiei unei comunicări; c) date necesare pentru a determina data, ora 
şi durata comunicării; d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare; e) date 
necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispo-
zitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; e) date necesare pentru identificarea 
locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile. Toate aceste date se reţin timp de 6 luni de la 
momentul efectuării comunicării. 

La sfârşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute în temeiul acestei legi, cu excepţia 
datelor puse la dispoziţia autorităţilor competente, potrivit legii şi care au fost păstrate de către 
acestea, trebuie să fie distruse prin proceduri automatizate, ireversibil. 

În activitatea de reţinere a datelor, trebuie respectate mai multe principii. Astfel, datele 
reţinute trebuie să fie de aceeaşi calitate şi supuse aceluiaşi grad de securitate şi protecţie cu 
cele utilizate la nivelul reţelelor furnizorilor de comunicaţii electronice. De asemenea, datele 
reţinute trebuie supuse unor măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, în vederea 
protejării lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, alterării ori pierderii accidentale, 
stocării, prelucrării, accesării sau dezvăluirii neautorizate ori ilicite. În aceeaşi ordine de idei, 
datele reţinute trebuie supuse unor măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, în ve-
derea asigurării faptului că numai personalul autorizat în acest sens are acces la aceste date. 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Serviciul Român de Informaţii şi 
Serviciul de Informaţii Externe, denumite în continuare autorităţi competente, au obligaţia de a 
colecta şi de a transmite semestrial Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o 
serie de date statistice enumerate în această lege, în vederea urmăririi şi controlului aplicării 
prevederilor acesteia [art. 14 alin. (1)]. 

Un capitol important al actului normativ în discuţie detaliază procedura solicitării datelor 
reţinute.  

Autoritatea competentă să monitorizeze aplicarea prevederilor acestei legi este Autori-
tatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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Legea nr. 298/2008 enumeră activităţile care constituie contravenţii. În ceea ce priveşte 
regimul sancţionator, legiuitorul prevede şi faptele care constituie infracţiuni: orice accesare 
intenţionată sau transfer al datelor păstrate în conformitate cu această lege, fără autorizare; 
împiedicarea cu intenţie a punerii la dispoziţia autorităţilor competente a datelor reţinute ca 
urmare a aplicării legii examinate. 

Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor de trafic a fost declarată neconstituţională, 
în totalitatea ei, de către Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1258/2009 [15]. 

Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu ca-
racter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în acti-
vităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice [16] transpune, în legislaţia naţională, Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter 
personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală [17] şi 
creează cadrul juridic necesar aplicării art. 24-32 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 
23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul com-
baterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere [18]. 

Legea nr. 238/2009 vizează prelucrarea automată şi neautomată a datelor cu caracter 
personal pentru realizarea activităţilor de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, 
precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice de către structurile/unităţile Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Legea menţionată mai sus nu are ca obiect prelucrările şi transferul de date cu caracter 
personal efectuate în îndeplinirea atribuţiilor legale de structurile/unităţile M.A.I. în domeniul 
apărării naţionale şi securităţii naţionale, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege. 

În realizarea activităţilor specifice, structurile/unităţile M.A.I. utilizează sisteme de 
evidenţă şi/sau mijloace automate şi neautomate de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, necesităţii, confiden-
ţialităţii, proporţionalităţii şi numai dacă, prin utilizarea acestora, este asigurată protecţia 
datelor prelucrate [art. 3 alin. (2)]. 

Datele cu caracter personal sunt notificate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anterior oricărei prelucrări a acestora. 

Colectarea datelor cu caracter personal de personalul structurilor/unităţilor M.A.I. fără 
consimţământul persoanei vizate se efectuează numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu şi numai dacă această măsură este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent cel 
puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, 
precum şi pentru combaterea unei anumite infracţiuni [art. 5 alin. (2) şi (3)]. 

Ca regulă generală, colectarea de date privind persoana fizică exclusiv datorită faptului că 
aceasta are o anumită origine rasială, anumite convingeri religioase ori politice, un anumit 
comportament sexual sau datorită apartenenţei acesteia la anumite mişcări ori organizaţii care 
nu contravin legii este interzisă. Prin excepţie, însă, structurile/unităţile M.A.I. colectează şi 
prelucrează, cu respectarea garanţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, date exclusiv în baza acestor criterii numai dacă, într-un caz deter-
minat, sunt necesare pentru efectuarea actelor premergătoare sau a urmăririi penale, ca urmare 
a săvârşirii unei infracţiuni [art. 5 alin. (5) şi (6)]. 

Legea supusă analizei noastre oferă şi garanţia ca datele cu caracter personal să fie 
blocate, atunci când există motive întemeiate să se considere că ştergerea lor ar putea afecta 
drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate. Datele blocate se prelucrează 
doar în scopul care a împiedicat ştergerea lor, după care sunt şterse (art. 7). 
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Legea nr. 238/2009 stabileşte, în mod detaliat, regimul juridic specific comunicării 
datelor cu caracter personal. 

Un alt capitol din legea menţionată mai sus - intitulat Drepturile persoanei vizate - 
prevede obligaţia structurilor/unităţilor M.A.I. de a asigura condiţiile de exercitare a 
drepturilor conferite de lege persoanei vizate, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Prin excepţie, prevederile referitoare la exercitarea dreptu-
rilor persoanei vizate, prevăzute de Legea nr. 677/2001, modificată, nu se aplică pe perioada în 
care o asemenea măsură este necesară pentru evitarea prejudicierii activităţilor specifice de 
prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii 
publice, ca urmare a cunoaşterii de persoana vizată a faptului că datele sale cu caracter 
personal sunt prelucrate sau este necesară pentru protejarea persoanei vizate ori a drepturilor şi 
libertăţilor altor persoane, în cazul în care există date şi informaţii că aceste drepturi şi libertăţi 
sunt puse în pericol. 

În vederea garantării securităţii datelor cu caracter personal, structurile/unităţile M.A.I. 
sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea tehnică şi organizatorică 
adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal, astfel încât să prevină accesul, comunicarea 
sau distrugerea neautorizată ori alterarea datelor. În acest scop, se au în vedere diferitele 
caracteristici ale sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal şi conţinutul acestora. 

Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice a fost adoptată ca urmare a declarării neconstitu-
ţionalităţii Legii nr. 298/2008, înlocuind-o pe aceasta din urmă. În fapt, noua reglementare în 
domeniu preia majoritatea dispoziţiilor din legea anterioară şi nu cuprinde, astfel, deosebiri 
esenţiale faţă de aceasta.  

Actul normativ elaborat în anul 2012 stabileşte obligaţia furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publi-
cului de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţii lor, pentru punerea 
acestora la dispoziţia organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat 
cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, în scopul utilizării lor în cadrul activităţilor de 
prevenire, de cercetare, de descoperire şi de urmărire penală a infracţiunilor grave sau pentru 
rezolvarea cauzelor cu persoane dispărute ori pentru punerea în executare a unui mandat de 
arestare sau de executare a pedepsei. Obligaţia legală menţionată este limitată în timp la un 
interval de 6 luni, în acest fel stocarea datelor nefiind impusă pentru o perioadă nedeterminată. 

Punerea în aplicare a prevederilor acestei legi se face cu respectarea dispoziţiilor Legii  
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 82/2012 determină înţelesul aceloraşi termeni şi expresii ca cele utilizate în 
Legea nr. 298/2008, precum şi aceleaşi principii care guvernează activitatea de reţinere a 
datelor. 

În legea examinată sunt reglementate, în mod detaliat, aceleaşi cazuri ca şi în Legea nr. 
298/2008 în care pot fi solicitate datele reţinute de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice, precum şi autorităţile 
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naţionale care au acces la astfel de date. În acest sens, furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 
au obligaţia ca, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi a 
organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, formulată în aplicarea 
dispoziţiilor Codului de procedură penală, precum şi a celor din legile speciale în materie, să 
transmită acestora, în cel mult 48 de ore de la data solicitării, datele reţinute potrivit acestei 
legi [art. 16 alin. (1)]. De asemenea, dacă în cauză s-a dispus o soluţie de neîncepere a 
urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de 
clasare, procurorul este obligat ca, în termen de 5 zile de la dispunerea soluţiei, să înştiinţeze 
despre aceasta persoana ale cărei date au fost vizate de solicitare [art. 17 alin. (1)]. În acelaşi 
sens, ca o garanţie a securităţii datelor reţinute, dacă în cauză s-a dispus o soluţie de 
neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi 
penale sau de clasare, suportul pe care sunt stocate informaţiile se arhivează la sediul 
parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii şi se păstrează 
până la îndeplinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru fapta ce a format 
obiectul cauzei, când se distruge, încheind un proces-verbal în acest sens. Dacă în cauză 
instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, 
rămasă definitivă, datele reţinute se arhivează odată cu dosarul cauzei, la sediul instanţei, cu 
respectarea prevederilor legale privind arhivarea documentelor în formă electronică (art. 19). 

Autorităţile competente să monitorizeze aplicarea prevederilor acestei legi sunt 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Această din urmă 
instituţie publică nu a fost prevăzută în Legea nr. 298/2008. 

În ceea ce priveşte regimul sancţionator, aria contravenţiilor din Legea nr. 82/2012 este 
mai extinsă decât cea existentă în conţinutul Legii nr. 298/2008. De asemenea, în noua 
reglementare se menţin două tipuri de activităţi infracţionale (dintre care doar prima este 
identică cu cea existentă în legea anterioară), şi anume: orice accesare intenţionată, alterare sau 
transferare a datelor reţinute în baza prezentei legi, fără autorizare; nerespectarea obligaţiei de 
comunicare a datelor reţinute în termenul de 48 de ore. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 440/2014 [19], dispoziţiile Legii nr. 82/2012 au 
fost declarate neconstituţionale. 

Pe lângă legislaţia specială pe care am examinat-o anterior, Noul Cod penal [20] 
cuprinde infracţiunile din domeniul informatic, prevăzute anterior în legile speciale enunţate 
mai sus, precum şi unele explicaţii referitoare la înţelesul unor termeni sau expresii specifice 
ariei supuse analizei noastre. După cum s-a remarcat în doctrină, soluţia de a reuni toate 
infracţiunile informatice în Codul penal nu reprezintă „nici în prezent o soluţie satisfăcătoare 
pentru multiplele probleme de practică neunitară cauzate de reglementarea anterioară” [21]. 

Conform art. 236 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal, toate 
dispoziţiile cu caracter general ale acestuia îşi produc efectele şi asupra prevederilor penale 
inserate în legi speciale, cu excepţia unor derogări exprese. 

În Titlul X, Capitolul III (Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală), Codul 
Penal stabileşte sensul unor termeni pentru determinarea ariei de cuprindere a faptelor penale 
incluse în sfera criminalităţii informatice: instrument de plată electronică, sistem informatic şi 
date informatice. Acestea sunt noţiuni privind infracţionalitatea informatică din sfera de 
reglementare fie a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, fie a Legii nr. 161/2003. 
Astfel, instrumentul de plată electronică se referă la un instrument care permite titularului să 



460 Devianţă şi criminalitate 

efectueze retrageri de numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electro-
nică, precum şi transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către instituţii 
financiare (art. 180). În acelaşi sens, sistemul informatic reprezintă orice dispozitiv sau 
ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau 
mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Prin 
date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o 
formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic (art. 181). În doctrină s-a remarcat, 
pe bună dreptate, că legiuitorul român a explicat termenii enunţaţi mai sus mult mai detaliat 
decât Convenţia privind criminalitatea informatică [22]. 

Noul Cod penal consacră infracţiunile din domeniul informatic, pe care le vom enumera 
şi examina în continuare, infracţiuni care sunt inserate în capitole diferite ale acestuia, 
deoarece lezează diferite valori sociale importante. Astfel, o primă faptă penală incriminată - 
cuprinsă în Capitolul IX (Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private) - este 
violarea vieţii private, care constă în „atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin foto-
grafierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înre-
gistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de 
aceasta sau a unei convorbiri private” [art. 226 alin. (1)]. Această infracţiune are şi o formă 
agravată, care se referă la „divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a 
sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor către o altă persoană sau către public”. Prin urmare, 
modalităţile în care poate fi comisă această faptă penală includ şi folosirea de mijloace 
specifice tehnologiei informaţiei. 

Pentru prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor în general - incluzând, astfel, şi 
infracţiunile din domeniul informatic – se pot autoriza, în condiţiile legii, ascultarea cu 
mijloace tehnice, precum şi înregistrarea audio a unei persoane sau a unei convorbiri private a 
acesteia. Prin urmare, legiuitorul prevede unele cauze justificative speciale, care sunt 
aplicabile faptei penale de violare a vieţii private. În acest sens, nu constituie infracţiune fapta 
săvârşită: a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au 
fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim; b) dacă 
persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor; c) dacă 
făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei 
infracţiuni; d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa 
comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs 
persoanei vătămate. 

Alte infracţiuni din aria supusă atenţiei noastre sunt consacrate şi în Capitolul IV din 
Titlul al II-lea (Infracţiuni contra patrimoniului) al Codului penal, intitulat „Fraude comise 
prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice“, care enumeră o serie de infracţiuni 
specifice: frauda informatică (art. 249); efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos 
(art. 250); acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251). Astfel, 
frauda informatică constă în introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, 
restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem 
informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a 
cauzat o pagubă unei persoane (art. 249). Această infracţiune a fost reglementată, în mod 
asemănător, în art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu excepţia regimului sancţionator. În acest 
sens, Noul Cod penal prevede o reducere a limitelor pedepsei, aceasta din urmă constând în 
închisoare de la 2 la 7 ani, faţă de pedeapsa închisorii de la 3 la 12 ani, existentă anterior în 
legislaţia penală specială menţionată mai sus. 
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Fraudele comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, precum şi 
infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice sunt acte de 
terorism dacă, prin natura sau prin contextul săvârşirii lor, pot aduce atingere gravă unei ţări 
ori unei organizaţii internaţionale, atunci când sunt săvârşite în scopul de a intimida populaţia 
sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizaţie internaţională să îndeplinească, să nu 
îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav 
sau a distruge structurile politice fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui 
stat sau organizaţii internaţionale [art. 32 alin. (1) litera q) din Legea nr. 535 din 25 
noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului) [23]. 

Tot în Capitolul IV enunţat anterior este înscrisă şi efectuarea de operaţiuni financiare în 
mod fraudulos (art. 250), care constă în „efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, 
încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, 
prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a 
datelor de identificare care permit utilizarea acestuia”. O altă modalitate de comitere a acestei 
infracţiuni este „efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute mai sus, prin utilizarea 
neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive”. 
Forma atenuată a acestei infracţiuni vizează transmiterea neautorizată către altă persoană a 
oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operaţiunile de retragere de 
numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de 
fonduri. Aceste reglementări au fost preluate şi prevăzute în art. 27 alineatele (1)-(3) din Legea 
nr. 365/2002 privind comerţul electronic, modificată. Noile dispoziţii din Codul penal sunt 
mai favorabile, deoarece prevăd o scădere a limitelor pedepsei faţă de cele consacrate de 
legislaţia specială precizată mai sus.  

O nouă infracţiune cuprinsă în Titlul al II-lea al Codul penal este acceptarea 
operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251), care reprezintă „acceptarea unei 
operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă 
electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui 
instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimţământul titularului său”. O 
altă formă a aceleiaşi infracţiuni constă în acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute mai 
sus, cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau 
prin utilizarea de date de identificare fictive. 

Tentativa la toate infracţiunile examinate anterior şi prevăzute în Capitolul IV se 
pedepseşte (art. 252). Şi în legislaţia anterioară nemodificată [art. 27 alin. (5) şi art. 28 alin. (3) 
din Legea nr. 365/2002 şi art. 50 din Legea nr. 161/2003], tentativa era sancţionată. 

Titlul VI, intitulat Infracţiuni de fals, în Capitolul I (Falsificarea de monede, timbre 
sau de alte valori) consacră infracţiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de 
plată, ce are în vedere „falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea 
plăţilor sau a oricăror alte titluri ori valori asemănătoare”. Forma agravată a aceleiaşi fapte 
penale vizează fapta prevăzută în forma simplă, care priveşte un instrument de plată 
electronică. Această ultimă modalitate a fost prevăzută, în mod asemănător, în art. 24 din 
Legea nr. 365/2002. Tentativa la această infracţiune se pedepseşte. 

În acelaşi Capitol I menţionat mai sus este prevăzută deţinerea de instrumente în vederea 
falsificării de valori (art. 314). În forma sa simplă, aceasta constă în „fabricarea, primirea, 
deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea 
valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) şi art. 312”. Infracţiunea enunţată 
are şi o formă agravată - ce vizează domeniul informatic -, care este: „fabricarea, primirea, 
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deţinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a 
servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică”. Această ultimă formă a infracţiunii se 
regăsea, într-o formulare aproape similară, în art. 25 din Legea nr. 365/2002. Legiuitorul 
ordinar are în vedere, în acest caz, şi o cauză specială de nepedepsire. Astfel, nu se pedepseşte 
persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în cele două forme, înainte de 
descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă instru-
mentele sau materialele deţinute autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi 
despre existenţa lor. 

Printre faptele penale specifice domeniului informatic, Noul Cod penal prevede şi 
infracţiunea de fals informatic (art. 325), inserată în Capitolul III - Falsuri în înscrisuri. 
Aceasta reprezintă „fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori 
de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare ade-
vărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”. Prin urmare, 
infracţiunea de fals informatic se referă la fapte care reprezintă fishing-ul, ce constă într-o 
activitate ilicită, prin care se obţin date personale ale utilizatorilor, prin folosirea de mesaje şi 
identităţi false în comunicarea cu victimele. Conţinutul aceastei fapte penale este identic cu cel 
consacrat în art. 48 al Legii nr. 161/2003, nemodificată. Este de remarcat şi faptul că Noul 
Cod penal nu sancţionează tentativa, care era incriminată în legislaţia anterioară menţionată. 

În Titlul VII din partea specială a Codului penal a fost introdus Capitolul VI, ce 
constituie o nouă reglementare în materie şi în care sunt definite infracţiunile contra 
siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice (art. 360 - art. 365): accesul 
ilegal la un sistem informatic; interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice 
[24]; alterarea integrităţii datelor informatice; perturbarea funcţionării sistemelor 
informatice; transferul neautorizat de date informatice; operaţiuni ilegale cu dispozitive 
sau programe informatice. 

În acest sens, o primă infracţiune din acest capitol este accesul ilegal la un sistem 
informatic (art. 360), care constă în accesul, fără drept, la un sistem informatic, care a fost 
reglementată asemănător şi în art. 42 din Legea nr. 161/2003, nemodificată. Această faptă 
penală are două forme agravate. Prima se referă la accesul, fără drept, la un sistem informatic 
săvârşit în scopul obţinerii de date informatice. Cea de-a doua formă agravată reprezintă 
accesul, fără drept, la un sistem informatic comis cu privire la un sistem informatic la care, 
prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este 
restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.  

O altă faptă penală incriminată în Capitolul VI vizează interceptarea ilegală a unei 
transmisii de date informatice, care se referă la „interceptarea, fără drept, a unei transmisii de 
date informatice care nu este publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine 
dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem”. O altă formă a acestei 
infracţiuni, care se sancţionează cu aceeaşi pedeapsă este şi „interceptarea, fără drept, a unei 
emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conţine date informatice care 
nu sunt publice” (art. 361). Infracţiunea examinată a fost preluată din legislaţia specială în 
vigoare înainte de adoptarea noului Cod penal (art. 43 din Legea nr. 161/2003, nemodificată), 
regimul sancţionator fiind acelaşi. 

Acelaşi Capitol VI supus examinării noastre cuprinde şi infracţiunea denumită alterarea 
integrităţii datelor informatice, care constă în „fapta de a modifica, şterge sau deteriora date 
informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept” (art. 362). Conţinutul identic 
al acestei fapte penale a fost prevăzut în legislaţia specială (art. 44 din Legea nr. 161/2003, 
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nemodificată), Codul penal consacrând un regim sancţionator mai blând decât cel existent 
anterior. 

În continuarea analizei dispoziţiilor din Capitolul VI, semnalăm prevederea infracţiunii de 
perturbare a funcţionării sistemelor informatice, ce reprezintă „fapta de a perturba grav, fără 
drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, şter-
gerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date infor-
matice” (art. 363). Această faptă penală a fost consacrată, în mod similar, în art. 44 din Legea 
nr. 161/2003, nemodificată, însă limitele pedepsei au fost reduse. 

O altă faptă penală specifică domeniului informatic, inclusă în Capitolul VI, este şi 
transferul neautorizat de date informatice, care are în vedere „transferul neautorizat de date 
dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” (art. 364). 
Infracţiunea mai sus menţionată constituie, de fapt, reunirea, într-o singură formă, a alineatelor 
(2) şi (3) din art. 44 din Legea nr. 161/2003, nemodificată, regimul sancţionator actual fiind 
mai blând. 

Ultima infracţiune din capitolul examinat este denumită operaţiuni ilegale cu dispozitive 
sau programe informatice (art. 365) şi constă în „fapta persoanei care, fără drept, produce, 
importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă: a) dispozitive sau programe infor-
matice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 
360-364; b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice, care permit accesul 
total sau parţial la un sistem informatic, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute 
în art. 360-364”. Legiuitorul consacră şi o formă atenuată a acestei fapte penale, care repre-
zintă „reţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui 
cod de acces sau a altor date informatice dintre cele enunţate mai sus, în scopul săvârşirii 
uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364”. 

Menţionăm şi faptul că tentativa la infracţiunile consacrate în capitolul studiat mai sus se 
pedepseşte (art. 366). 

În Titlul al VIII-lea din Codul penal, denumit Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii 
privind convieţuirea socială, în Capitolul I referitor la infracţiuni contra ordinii şi liniştii 
publice sunt prevăzute trei forme ale infracţiunii de pornografie infantilă, forma simplă, 
forma agravată şi forma asimilată, ultimele două forme fiind comise prin intermediul siste-
melor informatice sau al altor mijloace de comunicaţii electronice [art. 374 alineatele (2), (3)]. 
Forma agravată a faptei penale menţionate anterior constă în „producerea, deţinerea în vederea 
expunerii sau distribuirii, achiziţionarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, pre-
cum şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori săvârşite 
printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice”. După cum rezultă 
din textul de incriminare, această formă se deosebeşte de forma simplă prin mijlocul utilizat în 
săvârşirea uneia dintre acţiunile alternative ce formează conţinutul constitutiv al acestei fapte. 
Forma asimilată a infracţiunii se referă la „accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu 
minori prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice”. 
În mod corespunzător, este sancţionată şi tentativa la aceste fapte penale incriminate de 
legiuitor. 

Conţinutul constitutiv al pornografiei infantile a mai fost reglementat, în mod asemănător, 
în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (art. 18), Legea 
nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei (art. 9) şi Legea nr. 161/2003  
(art. 51). Actualul text reprezintă o unificare a legislaţiei mai sus citate.  
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Noua reglementare a pornografiei infantile reprezintă transpunerea dispoziţiilor din 
Decizia-cadru nr. 2004/68/JAI a Consiliului privind lupta împotriva exploatării sexuale a 
copiilor şi pornografiei infantile. 

 Un alt capitol important privind infracţiunile contra libertăţii religioase şi respectului 
datorat persoanelor decedate cuprinde şi frauda la votul electronic, ce reprezintă „tipărirea şi 
utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau 
falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic” (art. 388). 

Din acelaşi capitol enunţat anterior mai face parte o altă infracţiune, comunicarea de 
informaţii false, care reprezintă comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace (prin urmare, 
şi mijloace informatice), de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunos-
când caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională  
(art. 404). 

Din analiza dispoziţiilor legale ce prevăd infracţiunile în domeniul informatic, remarcăm 
faptul că legiuitorul a urmărit, în mare parte, reunirea, în Noul Cod penal, a faptelor penale 
care erau incriminate anterior atât în vechiul Cod penal, cât şi în legislaţia penală specială. 
Această unificare a legislaţiei penale specifice domeniului IT a fost determinată de soluţiile 
diferite pronunţate în practica judecătorească, întrucât pentru aceeaşi infracţiune în unele 
cazuri erau luate în considerare reglementările din Codul penal, iar în altele cele incluse în 
legile speciale. De asemenea, în majoritatea situaţiilor, s-a urmărit ca, în actuala reglementare 
penală, regimul sancţionator al infracţiunilor din sfera informaţională să fie mai blând decât 
cel existent anterior în normele penale speciale. 

 
3. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul informatic 
Datorită uşurinţei comiterii infracţiunilor din aria informaticii şi modalităţilor extrem de 

diversificate de săvârşire a acestora, în acest domeniu s-a dezvoltat, în timp, o jurisprudenţă 
bogată, din care vom evidenţia câteva dintre aspectele cele mai relevante ale Deciziei  
nr. 15/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
[25]. 

Recursul în interesul legii a fost promovat în urma examinării jurisprudenţei penale 
actuale, constatându-se că nu există un punct de vedere unitar cu privire la semnificaţia 
sintagmei „acces fără drept la un sistem informatic” şi, prin urmare, au fost formulate soluţii 
divergente cu privire la încadrarea juridică atribuită faptelor atunci când se montează la ATM 
(bancomate) dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN 
aferent acestuia, precum şi atunci când se foloseste la bancomat cardul falsificat ori cel 
autentic, fără acordul titularului său. 

Procurorul general a menţionat, în sesizarea scrisă, faptul că cele mai multe instanţe au 
menţinut încadrarea juridică din actul de sesizare, fără a pune în discuţie şi fără a se pronunţa 
în mod expres asupra problemei de drept supuse prezentului recurs în interesul legii. 

 
3.1. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la montarea la ATM a 

dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent 
acestuia 

a. Jurisprudenţa privind lipsa accesului la un sistem informatic şi aplicarea art. 25 din 
Legea nr. 365/2002. Într-o primă orientare a practicii, unele instanţe au considerat că mon-
tarea dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic, a videocamerei sau a falsei 
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tastaturi nu constituie acces fără drept la un sistem informatic, infracţiune prevăzută de art. 42 
alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Fapta respectivă a fost încadrată în art. 25 din Legea  
nr. 365/2002, reţinându-se că inculpatii „au deţinut echipamente electronice apte să citească şi 
să memoreze date din cărţile de credit, în scopul obţinerii acelor date care permit retragerea 
sumelor de bani din cărţile de credit”. 

Această viziune a fost exprimată de Înalta Curte de Casaţie şi Justitie în Decizia nr. 4.009 
din 4 decembrie 2008, Decizia nr. 251 din 26 ianuarie 2011, Decizia nr. 2.416 din 18 iunie 
2010, Decizia nr. 3.425 din 5 octombrie 2011 şi Decizia nr. 3.354 din 3 octombrie 2011. 

b. Jurisprudenţa privind deţinerea fără drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat în 
scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute de art. 42-45 din Legea nr. 161/2003. 
Într-o a doua orientare, s-a considerat că „fapta inculpatului de a ataşa la un ATM un 
dispozitiv format dintr-un telefon mobil prevăzut cu cameră video şi card de memorie cu un 
suport menit a susţine şi disimula telefonul în plafonul bancomatului, în scopul de a înregistra 
codul PIN tastat de utilizatorii acestuia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, reprezentând deţinerea fără drept a unui 
dispozitiv conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute de  
art. 42-45 din aceeaşi lege”. 

c. Jurisprudenţa privind existenţa accesului fără drept la un sistem informatic - prima 
soluţie. Într-o altă viziune, s-a apreciat că prin montarea la bancomat a dispozitivelor de citire 
a informaţiilor înregistrate pe bandă magnetică a cardului şi de captare a codului PIN tastat cu 
ocazia folosirii cardului de către titularul său se realizează un acces fără drept la sistemul 
informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate. 

Instanţele au pronunţat această soluţie deoarece au apreciat că „ATM-ul este un mijloc de 
colectare, prelucrare şi transmitere a unor date informatice, reprezentate de numărul de cont al 
titularului, care este stocat pe nivelul doi al benzii magnetice. Pe de altă parte, prin montarea 
skimmerului în fanta bancomatului, prin care se introduce cardul şi se realizează citirea benzii 
magnetice a fiecărui card în parte, stocându-se informaţia astfel obţinută, au fost încălcate 
măsurile de securitate, care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont şi a 
operaţiunilor efectuate şi apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri 
în vederea fraudării. În consecinţă, inculpaţii au accesat fără drept un sistem informatic, 
încălcând, astfel, măsurile de securitate”.  

Prin urmare, fapta respectivă constituie infracţiunea de acces fără drept la sistemul infor-
matic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alineatele (1) şi (3) din 
Legea nr. 161/2003. 

d. Jurisprudenţa privind existenţa accesului fără drept la un sistem informatic - a doua 
soluţie. În alte cazuri, instanţele judecătoreşti au considerat că pentru această situaţie de fapt se 
aplică dispoziţiile art. 44 alineatele (2), (3) şi art. 46 alin. (2), alături de cele ale art. 42 alin. (2) 
şi (3) din Legea nr. 161/2003. În acest sens, s-a considerat că atât videocamera, cât şi 
skimmerul au fost deţinute în scopul menţionat de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003. 

Această soluţie a fost dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în: Decizia nr. 376 din 2 
februarie 2010, Decizia nr. 5288 din 15 septembrie 2006 şi Decizia nr. 2094 din 27 mai 2010. 

Aceeaşi viziune au avut-o şi instanţele, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 
Decizia nr. 2.991 din 1 martie 2010, care, deşi nu au reţinut aplicarea art. 42 alin. (1) din 
Legea nr. 161/2003, au considerat că acesta ar fi fost aplicabil „în situaţia în care ar fi fost 
montate dispozitive de citire a benzilor magnetice la ATM”. 
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3.2. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la folosirea la 
bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fără acordul titularului său 

a. Jurisprudenţa privind încadrarea faptei de folosire a cardului falsificat pentru 
retragere de numerar de la ATM. Într-o primă orientare, instanţele judecătoreşti au ajuns la 
concluzia că fapta de folosire a cardului falsificat pentru retragere de numerar de la ATM-uri 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea 
nr. 161/2003. O asemenea soluţie a fost justificată ţinând cont de dispoziţiile art. 35 din Legea 
nr. 161/2003, potrivit cărora bancomatul nu este privit doar din punct de vedere fizic, ci şi ca 
sistem informatic interconectat la reţeaua de bancomate a băncii din care face parte, fapt care 
permite un schimb de date informatice ce se realizează de îndată ce cardul falsificat prin 
inscripţionarea datelor aflate pe cardul autentic este „recunoscut” de bancomatul la care este 
folosit. 

În acest fel, fapta de folosire a cardului falsificat pentru retragere de numerar de la 
ATM-uri a fost încadrată în dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003, alături 
de cele ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, singur sau împreună cu art. 27 alin. (1) din 
aceeaşi lege. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a însuşit această soluţie prin: Decizia nr. 1.989 din 13 
mai 2011; Decizia nr. 3.354 din 3 octombrie 2011; Decizia nr. 2.094 din 27 mai 2010; Decizia 
nr. 3.503 din 7 octombrie 2010; Decizia nr. 1.457 din 16 aprilie 2010; Decizia nr. 3.408 din 5 
octombrie 2011. 

Într-o a doua orientare, s-a apreciat că folosirea cardului falsificat pentru retragerea de 
numerar de la ATM nu constituie acces fără drept prin încălcarea măsurilor de securitate la un 
sistem informatic. Prin urmare, fapta respectivă a fost încadrată în dispoziţiile art. 24  
alin. (1) şi (2), art. 25 şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a avut acelaşi punct de vedere în: Decizia nr. 251 din 26 
ianuarie 2011; Decizia nr. 1.090 din 25 martie 2008; Decizia nr. 2.834 din 17 septembrie 2008 
(anexa nr. 12); Decizia nr. 1.350 din 9 aprilie 2010; Decizia nr. 2.223 din 12 iunie 2009; 
Decizia nr. 2.991 din 1 martie 2010; Decizia nr. 3.942 din 26 noiembrie 2009; Decizia nr. 666 
din 22 februarie 2011; Decizia nr. 3.889 din 23 noiembrie 2009; Decizia nr. 4.044 din 15 
noiembrie 2011; Decizia nr. 591 din 16 februarie 2011; Decizia nr. 1.681 din 14 mai 2008. 

b. Jurisprudenţa privind încadrarea faptei de folosire a cardului autentic, fără acordul 
titularului său pentru retragere de numerar de la ATM. Folosirea cardului autentic, fără 
consimţământul titularului său, pentru retragerea de numerar de la ATM a fost încadrată, 
exclusiv, în dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. 

Soluţia propusă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie este în sensul că: 

- încadrarea juridică pentru fapta de a monta la bancomat dispozitive de citire a benzii 
magnetice a cardului, minivideocamere sau dispozitive tip tastatură, este aceea prevăzută de 
art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003; 

- încadrarea juridică pentru fapta de a folosi la bancomat pentru retrageri de numerar sau 
orice alte operaţiuni financiare un card falsificat sau un card real, fără consimţământul 
titularului său, este aceea prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, în 
concurs ideal cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 (falsificarea instrumentelor de plată 
electronică) sau art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (efectuarea de operaţiuni financiare în 
mod fraudulos). 
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3.3. Soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a pronunţat o soluţie 
care este în acord cu propunerile formulate de procurorul general de pe lângă ÎCCJ.  

Astfel, montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a 
cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispo-
zitive tip tastatura falsă) constituie infracţiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea  
nr. 161/2003. 

Folosirea la bancomat a unui card bancar autentic, fără acordul titularului său, în scopul 
efectuării unor retrageri de numerar, constituie infracţiunea de efectuare de operaţiuni finan-
ciare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor 
de identificare care permit utilizarea acestuia, prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea  
nr. 365/2002, în concurs ideal cu infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic 
comisă în scopul obţinerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate, 
prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003. 

Folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat, pentru retrageri de numerar, constituie 
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instru-
ment de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, 
prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, în concurs ideal cu infracţiunea de acces, 
fără drept, la un sistem informatic comisă în scopul obţinerii de date informatice prin 
încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea  
nr. 161/2003 şi cu infracţiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, prevăzută 
de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002. 

Prin decizia menţionată mai sus, instanţa supremă a soluţionat recursul în interesul legii, 
formulat de către procurorul general al României, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor art. 42 alineatele (1)-(3) din Legea nr. 161/2003, care vizează noţiunea de acces 
fără drept la un sistem informatic. Concluziile formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
aduc clarificări în domeniu, date fiind soluţiile divergente pronunţate de instanţele judecăto-
reşti. 

 
Concluzii 
Tehnologia informaţiei rămâne un domeniu de mare actualitate, care şi-a dovedit efici-

enţa, prin accesibilitatea, uşurinţa şi rapiditatea de transmitere a informaţiilor, cu cele mai mici 
costuri. 

În acelaşi timp, însăşi specificul redării informaţiilor prin reţelele de Internet a determinat 
o lărgire a activităţii infracţionale în acest domeniu. 

Societatea informaţională românească are nevoie nu doar de extinderea şi modernizarea 
structurii informaţionale, ci şi de adoptarea unui cadru legislativ adecvat, care să ofere pro-
tecţie consumatorilor şi care să nu aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor. E necesar a fi determinat un echilibru între interesele particulare, care vizează 
respectarea dreptului la viaţă privată, şi cele publice, referitoare la libertatea de circulaţie a 
informaţiilor. 

În doctrină s-a constatat că o deficienţă semnificativă semnalată de practica judiciară 
constă în înţelegerea insuficientă a mecanismului de comitere a acestui tip de infracţiuni, acest 
fenomen fiind vizibil îndeosebi la nivelul instanţelor judecătoreşti. Această stare de fapt se 
datorează lipsei unui program susţinut de informare, de educare în această materie [26]. În 
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acest sens, pentru înlăturarea unei astfel de lacune, s-au făcut propuneri de politici publice, 
care vizează formarea iniţială şi pregătirea profesională continuă a poliţiştilor, judecătorilor şi 
procurorilor în domeniile drept informatic, probe digitale şi criminalitate informatică [27]. 
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