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Rezumat: Rolul şi importanţa pe care tineretul îl joacă în societatea contemporană este o axiomă, ce vine să 
contureze participarea tot mai activă a acestui eşantion social la dinamica de ansamblu a societăţii româneşti, în 
diversele ei paliere de activitate manifestate în plan economic, social, politic sau cultural-spiritual. Comportamentul 
deviant se raportează la un set de norme morale, dar şi juridice, ceea ce determină o atitudine axiologică prin care 
societatea califică faptele tinerilor, în morale sau imorale, legale sau ilegale, de la caz la caz, existând forme de reacţie 
socială mai mult sau mai puţin organizate, aplicate fie la nivel colectiv, fie de organe specializate ale statului. 
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Introducere 
 
Privit fie cu circumspecţie, fie cu ostentaţie sau reticenţă, tineretul începe să fie considerat ca o 

importantă grupare, comparat cu un „seismograf”  social [1], care declanşează sau înregistrează cele mai 
imperceptibile variaţii în domeniul social şi politico-juridic. 

Tineretul din societatea contemporană, prin formele sale specifice de manifestare, dovedeşte că are 
propriul său set de valori sociale care acoperă interese şi aspiraţii care, de multe ori, intră în conflict cu cele 
ale adulţilor. Multe dintre acestea, nici nu sunt observate de factorii responsabili din societate, sau de cele 
mai multe ori ele sunt calificate drept secundare, având forme periferice de manifestare. 

 
I. Manifestări delincvente 
 
Societatea în ansamblu, prin mecanismele ei de organizare cât şi de  funcţionare, nu poate asigura la 

acest moment, condiţii egale de dezvoltare tineretului, existând uneori şi tendinţa de a crea acestuia restricţii 
şi obstacole în promovarea culturii lor organizaţionale. Confruntaţi cu asemenea oportunităţi diferenţiate, 
care nu permit accesul relativ rapid şi egal spre valorile şi bunurile sociale, o parte din tineri nu reuşesc  să 
surmonteze exigenţele impuse de normele sociale, deviind uneori de la ele şi încercând să-şi suplinească 
frustrările prin mijloace nelegitime. Având în vedere paradigma, conform căreia în cadrul societăţii trebuie 
să existe un grad mai ridicat de consens între modelul normativ, rolurile prescrise de norme şi aşteptările 
individului, se va produce uneori o distorsiune între elementele menţionate, fapt ce va conduce la apariţia 
unor fenomene de inadaptare, înstrăinare, nonconformism, marginalitate şi devianţă [2]. 

Studiile sociologice pun în evidență că, în ultimul timp, se constată o amplificare accentuată a 
manifestărilor delincvente, cum ar fi: 

 deplasarea ponderii actelor antisociale, de la grupurile mai mari de vârstă, la grupuri mai 
mici; 

 depăşirea limitei de la care putem caracteriza un act antisocial comis de un minor numai ca 
deviantă sau predelincvenţă; 

 accentuarea caracterului grav al unor delicte comise de către adolescenţi (infracţiuni precum 
omorul, tâlhăria, violul); 

 creşterea alarmantă a fenomenului de recidivă în rândul unor categorii de adolescenţi [3]. 
 
II. Cauze care determină comportamentul deviant 
 
Toate acestea conduc la concluzia conform căreia, cauzele care determină un comportament deviant 

sunt tot mai diversificate, ele cunoscând în anumite componente forme noi de manifestare, cu toate că 
societatea, prin formele sale instituţionalizate, încercase contracararea acestora printr-o muncă de prevenţie 
cât şi de protecţie. În doctrina de specialitate, analizându-se cauzele care generează delincvenţa juvenilă, au 
fost reţinute următoarele situaţii care au condus la declanşarea actului infracţional: 
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 socializarea imperfectă, discordantă sau negativă, realizată în cadrul familiei de origine; 
 eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară - determină o slabă integrare şi socializare a infractorului; 
 inadaptarea şi neintegrarea socio-profesională - în ceea ce priveşte tinerii în cazul cărora se 

constată un deficit de socializare în şcoală şi familie; 
 participarea la acţiunile negative ale grupului stradal - este determinată în mare măsură de 

socializarea negativă a minorilor în familie, de lipsa de supraveghere şi control, şi de eşecul şcolar; 
 copierea unor comportamente deviante, mediatizate în presă, din tendinţa de teribilism, 

nonconformism, cât şi a insuficientei maturizări; 
 labilitate psihică, determinată de sistemul comportamental dobândit; 
 o atitudine nihilistă faţă de sistemul normativ existent în societate şi contestarea acestuia, 

prin fapte de natură antisocială; 
 obţinerea pe căi nelegale a unor avantaje de natură materială şi atitudinea dispreţuitoare faţă 

de activităţile educativ-formative, promovate în sistemul de învăţământ, etc. [4]. 
 
III. Devianţă şi delincvenţă 
 
Este îndeobşte cunoscut faptul că devianţa, cât şi delincvenţa, nu sunt fenomene autonome, care 

există în sine, ci acestea sunt calificate ca atare de sistemul normativ statuat în cadrul societăţii, căci acestea 
aduc atingere unor valori sociale recunoscute, garantate şi apărate prin sistemul dreptului pozitiv. 

S-au formulat şi opinii conform cărora, creşterea alarmantă a „delincvenţei juvenile” s-ar afla sub 
influenţa unor factori de natură externă, ca efect al unui fenomen de import, fapt ce ar rezulta din comiterea 
unor fapte antisociale precum - consumul de droguri, pornografie, prostituţie, falsificarea de bancnote 
străine,  jafurile armate - fapte pe care autorii în cauză le considerau străine societăţii noastre şi erau 
semnalate izolat în perioada anterioară. Această viziune speculativă asupra fenomenului delicvenţei juvenile 
este infirmată de cercetările întreprinse cu privire la acest fenomen, analize ce sunt făcute în vederea 
evidenţierii cauzelor cât şi a condiţiilor care generează şi favorizează comportamentul infracţional al 
minorilor, având în vedere totodată şi identificarea factorilor obiectivi, cât şi subiectivi care produc 
delicvenţa, atât ca fenomen de grup, cât şi ca manifestare specifică a conduitei individuale, neomiţându-se în 
acelaşi timp analiza eficacităţii procesului de resocializare şi recuperare a delincvenţilor minori. 

Prin toate acestea, factorii responsabili din societate colaborează în scopul prevenirii şi limitării 
faptelor de natură antisocială comise de către delincvenţii minori. 

Pe lângă organele judiciare, instituţiile de învăţământ şi familie, un rol important îl poate juca 
societatea civilă care, prin diferitele forme de exprimare pe care le are la îndemână, poate oferi tinerilor un 
cadru adecvat pentru promovarea acelor politici sociale vizând combaterea faptelor antisociale comise de 
minori, cât şi în procesul de reintegrare socială a acestor tineri care au fost sancţionaţi pentru comiterea unor 
astfel de fapte. 

Există şi opinii, pe baza unor studii întreprinse, conform cărora comportamentul deviant al acestui 
eşantion social s-ar datora însăşi societăţii, care este incapabilă să-şi asigure un control social prin 
intermediul instituţiilor de forţă, astfel că tinerii nu sunt infractori în adevăratul sens al termenului, ci victime 
ale unui sistem în care persistă grave distorsiuni la nivelul organelor de control social, între care cele de ordin 
judiciar au un rol primordial. O asemenea abordare, pe lângă caracterul evident pozitiv, vizând 
responsabilizarea organelor ce asigură controlul social, pleacă de la o premisă falsă, ce ignoră cauzele ce au 
generat comiterea unor fapte antisociale, comportamentul deviant al tinerilor fiind privit dintr-o perspectivă 
contemplativă, estompându-se dintr-o perspectivă pur teoretică aspectele grave ale delictelor juvenile. Astfel, 
singura responsabilă de comiterea unor astfel de fapte antisociale ar fi organizarea cât şi funcţionarea 
organelor de control social, reglementate de un anumit tip de societate ce cultivă valori individualiste. 

Parcurgerea etapei de tranziţie în România, a adus în câmpul relaţiilor juridice noi provocări faţă de 
care legislaţia a fost de multe ori devansată de evoluţia factorilor de configurare ai dreptului, şi în special în 
ceea ce priveşte dreptul penal şi cel procesual penal, care au abordat problematica delincvenţei juvenile într-
o concepţie mult prea „tradiţionalistă”. 

Din această perspectivă este dificil de evaluat şi mai ales de prognozat evoluţia dinamicii şi 
intensităţii fenomenului cunoscut sub sintagma „delincvenţa juvenilă” în ţara noastră în următorii ani. 
Abandonând definitiv teza „iluministă” a dispariţiei delincvenţei prin educarea conştiinţei tinerilor, ca şi cea 
a „importului” sau a „influenţei exterioare” a infracţionalităţii, trebuie subliniat faptul că datele statistice în 
materie penală atestă o intensificare şi o agravare a delictelor comise de minori şi tineri. 
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Societatea prin toate mecanismele ei, între care cele care asigură respectarea ordinii de drept au un 
rol esenţial, trebuie să asigure prevenirea devianţei şi mai ales a celei ce îmbracă forma infracţionalităţii prin 
măsuri ce se adresează deopotrivă individului ca subiect de drept cât şi însăşi colectivităţii sociale pentru a 
realiza un cadru de siguranţă şi legalitate. 

Marele gânditor al antichităţii, Platon, anticipa în reflecţiile sale cu privire la funcţiile pedepsei, un 
scop generos dar, în acelaşi timp, de mare actualitate, şi anume acela că „pedeapsa nu poate fi justificată prin 
ea însăşi, ca reacţie la răul produs prin fapta prohibită, ci ea are rolul de a preveni la săvârşirea altor crime în 
viitor”. Această idee este preluată de eminenţii jurişti romani, care au făcut din normele juridice precepte şi 
modele de viaţă ce au dăinuit timp de două milenii, arătând că „nemo censetur ignorare legem”, iar cel ce a 
comis o faptă rea este pedepsit pentru ca ea să nu fie repetată. 

În ceea ce priveşte combaterea delincvenţei juvenile, modelele de politică penală aplicate în 
societatea contemporană sunt puternic influenţate de contextul economic, politic şi social, care este diferit de 
la o etapă la alta, şi care va trebui să abordeze această problematică într-o perspectivă nouă. 

Astfel, schimbările produse în structura social-economică s-au reflectat şi la nivelul formei 
tradiţionale de comunitate umană, respectiv la nivelul familiei din România, fapt pentru care un număr 
însemnat de persoane minore sunt educate în condiţii atipice, determinate de plecarea în străinătate a unor 
membri din familie (tatăl sau mama, sau ambii părinţi). În atari condiţii, supravegherea familială, în sensul 
clasic al termenului, dobândeşte alte conotaţii, existând condiţii ca acest concept chiar să devină desuet, fapt 
pentru care societatea este chemată să găsească alte forme complementare, prin care să poată asigura un 
cadru optim pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii în cultul valorilor tradiţionale şi în cultul 
respectului normelor de ordin social, între care cele de ordin moral şi juridic sunt prioritare.  

În acest context, trebuiesc găsite acele mijloace prin care să se asigure remedierea precoce a 
condiţiilor nefavorabile de microclimat social, precum: 

 măsuri socio-psihologice, care au caracter de asistenţă socială, ce au drept efect suplinirea 
familiei;  

 măsuri socio-profesionale, care trebuie să prevină riscurile de eşec adaptiv prin alegerea 
necorespunzătoare a unei profesiuni în dezacord cu înclinaţiile, aptitudinile, preferinţele şi capacităţile 
somato-psihice ale minorului, a căror aplicare trebuie derulată din primii ani de şcoală; 

 măsuri psihoprofilactice, care vin să se opună acţiunii cauzelor de ordin individual 
organogene sau neuro-psihogene cu conţinut patologic, care predispun la conduite deviante, fapt pentru care 
este necesară depistarea precoce a tulburărilor de comportament; 

 măsuri vizând prevenirea faptelor antisociale, prin identificarea celor care sunt vulnerabili 
având un comportament deviant încă din copilărie, care se poate accentua la vârsta adolescenţei, etc.; 

 recuperarea celor care au comis în perioada minoratului fapte antisociale şi reinserţia lor 
socială [5]. 

În literatura de specialitate s-au formulat opinii referitoare la raporturile ce se nasc între familie şi 
delicvenţa juvenilă, sens în care aveau să fie abordate mai multe dimensiuni ale relaţiei părinte-copil, precum 
- supravegherea copiilor de către părinţi, stiluri de disciplină aplicate copiilor, afecţiunea părintească, 
conflictele din cadrul familiei, structura familiei, etc. 

Studiile făcute de sociologi, mai ales a celor din ultima perioadă au evidenţiat faptul că, o serie de 
carenţe în activitatea de supraveghere a copiilor ar conduce în mod direct la o serie de comportamente 
antisociale comise de către aceştia. S-a reţinut faptul că nu se poate indica exact care din modelele 
pedagogice privind supravegherea ar fi cel mai optim, acestea însă pot limita contactele minorilor cu 
circumstanţe, activităţi sau anturaje care i-ar putea influenţa negativ şi ar fi o cauză ce ar determina 
comiterea unor fapte antisociale. Într-un studiu elaborat de Snyder şi Peterson, se arată că „practicile 
disciplinare ale părinţilor infractori recidivişti sunt mai rele decât cele ale părinţilor care au comis o singură 
infracţiune, iar acestea la rândul lor sunt mult mai rele decât cele ale părinţilor noninfractori” [6]. 

 
Concluzii 
 
Din analiza întreprinsă rezultă că, două stiluri de disciplină oarecum diferite ar putea conduce la un 

comportament antisocial, respectiv stilul neglijent, lipsit de constrângeri, şi stilul sever, dar inconsistent, în 
care se aplică în mod impredictibil, aleatoriu şi arbitrar sancţiuni copilului [7]. Afecţiunea părintească joacă 
şi ea un rol important. Astfel, în general inexistenţa afecţiunii părinteşti, respingerea copiilor de către părinţi 
sau ignorarea lor, inexistenţa unui timp minim petrecut împreună (părinţi - copii), sunt considerate toate ca 
fiind predictive pentru comportamentul delincvent, atât cel auto-raportat, cât şi cel oficial înregistrat [8]. 
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Toate cele mai sus arătate, demonstrează importanţa deosebită pe care o are familia în procesul de 
formare a deprinderilor comportamentale începând cu perioada copilăriei şi continuând cu cea a 
adolescenţei, perioade în care se formează şi atitudinea minorului faţă de normele de convieţuire socială, cât 
şi respectul faţă de acestea. Familia monoparentală sau dezbinată, a făcut obiect de studiu pentru a identifica 
comportamentul antisocial al copiilor proveniţi din astfel de medii sociale, şi s-a considerat că această 
variabilă este un factor favorizant pentru justificarea fenomenului delincvenţei juvenile. 

Societatea românească a fost şi este confruntată cu o problemă extrem de complexă, cum este cea a 
delincvenţei juvenile, pe care este chemată să o abordeze dintr-o perspectivă nouă, având în vedere 
amploarea fenomenului cât şi a diversităţii formelor ei de manifestare. În acest sens, se impun a fi 
identificate acele măsuri vizând limitarea şi contracararea acestui flagel, prin politici publice vizând 
reformarea legislaţiei în materie, cât şi a sistemului formativ-educativ, prin care tinerii să fie educaţi în 
spiritul respectului legii şi al ordinii de drept. 
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