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Abstract: The behaviors too common in the society that we coexist and succeed, threaten the
homeostasis of our world already characterized by the ignorance in which most people live in the
world.
Evolution itself highlights the fact that every action with negative effects cannot have the expected
result if, at the same time, there occur changes of intervention and criminal political strategies in
order to remove the causes which determine the effect. However, to establish the methods needed to
combat the opposite behavior is necessary to know the cause.
In this sense, we use the science of criminology which, by its complexity, helps to decipher and
understand the human individual found during human fall. One of the biggest problem of the
contemporary society at national, European and global consumption is represented by drug
trafficking, a crime that fall within organized crime.
The existence of this offence is particularly alarming as it is made especially by organized criminal
groups, often between them there is a relationship of interdepence, which is the reason why in this
paper we present characteristics of inmates imprisoned for such offense by presention information
collected from the application of a questionnaire in several prison units.
Keywords: drug trafficking, inmates, characteristics, criminologic perspective.

Introduction
Comportamentele mult prea des întâlnite în societatea în care coexistăm şi ne
succedem, pun în pericol aşa cum menţionează Constantin Popescueeeeeeee, homeostazia lumii
noastre deja caracterizată de „ignoranţa în care trăieşte majoritatea oamenilor din lume”.
Aderăm la opinia marelui psiholog George Miller, care spunea că „Cele mai grave
probleme ale lumii de azi sunt acelea pe care noi înşine le-am creat. Ele nu au fost create de
natura rea si dură şi nici impuse nouă de voia Domnului. Ele sunt problemele umane, ale căror
soluţii presupun schimbarea comportamentului nostru şi al instituţiilor noastrea sociale”.ffffffff
Una dintre problemele cele mai mari ale societăţii contemporane, atât la nivel naţional,
European, cât şi mondial este resprezentată de infracţiuni precum: traficul de droguri, traficul
de persoane şi traficul de minori, infracţiuni ce intră în sfera criminalităţii organizate.
Cauzele care determină existenţa acestor fenomene infracţionale sunt multiple, însă,
consider că îşi au rădăcina în lipsa de înţelepciune spirituală, aşa cum susţine şi dr. Melvin
Morse, aflându-ne în faza ”căderii umane”, despre care, cu mult timp în urmă, vorbea şi
Heraclit.gggggggg
Existenţa acestor infracţiuni este cu atât mai alarmantă cu cât cele trei se realizează în
special de grupurile infracţionale organizate, de multe ori între ele existând o relaţie de
interdependenţă.

C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, 2012, pg. 65;
M. Rosenberg, Adevărata educaţie pentru o viaţă împlinită, Ed. Elena Francisc Publishing, 2005, pg. 133;
gggggggg
C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, 2012, pg. 68;
eeeeeeee
ffffffff

196

CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

În prezenta lucrare voi prezenta caracteristicile comune întâlnite la persoanele
condamnate pentru infracţiunea de consum şi trafic ilicit de droguri, date adunate în timpul
realizării cercetării în vederea redactării propriei teze de doctorat.
Ca o propunere rezultată în urma studiului întreprins menţionez necesitatea şi
importanţa existenţei unui departament de criminal profiling şi în România, date fiind
rezultatele pozitive înregistrate de organismele internaţionale prin folosirea acestei tehnici.
Tabelul 1.1
Numărul de deţinuţi chestionaţi/penitenciar
Penitenciarul

Arad,
bărbaţi

Arad
femei

Craiova

Jilava

M.Ciuc

Rahova

SatuMare

Târgşor

Tîrgu
Mureş

Nr.deţinuţi
chestionaţi

50

12

30

30

50

16

34

48

50

Noţiuni generale privind traficul şi consumul ilicit de droguri
Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri sunt prevăzure în Legea 143 din
2000, modificată şi completată prin Legea 522 din 2004. Acest act normativ are drept scop
clarificarea sau introducerea unor elemente noi legate de asistenţa consumatorilor de droguri,
măsurile de reducere a riscurilor asociate, circuitul informaţional etc. De asemenea, au fost
introduse prevederi noi în domeniul prevenirii consumului de droguri, care să reechilibreze
balanţa între reducerea cererii şi cea a ofertei de droguri. A fost reconsiderată poziţia faţă de
consumatorii de droguri prin abordarea patologiei acestora din perspectivă biologică şi
socială.
Ca element de noutate au fost introduse şi definite noţiuni distincte pentru consumator
şi consumator dependent. Apar definiţi termenii de circuit terapeutic, evaluare a
consumatorului etc. iar sancţiunile aplicate pentru infracţiuni la regimul drogurilor sunt
diferite în funcţie de categoria de risc din care face parte drogul.hhhhhhhh O analiză completă a
legii, precum şi contextul normativ actual vor fii analizate corespunzător în conţinutul tezei.
Infracţiunea de consum şi trafic ilicit de droguri va fi analizată, pe baza răspunsurilor
primite la întrebările formulate în chestionar. Analiza va fi efectuată folosind metoda
comparativă între femei şi bărbaţi, ambele grupuri răspunzând aceloraşi întrebări. Analiza se
va realize pe următoarele variabile: vârstă, pregătire profesională, antecendente penale, durata
pedepsei aplicate, activităţi desfăşurate în penitenciar şi alte informaţii relevante, precum
existenţa problemelor de genul consumului cronic de alcool, droguri, tentative de suicid,
autovătămare şi cazuri de refuz al vizitatorilor pe perioada detenţie.
Am considerat ca fiind amprente importante şi tentativele de sucid şi autovătămare
deoarece vreau să cred că cei care nu au tins spre astfel de acţiuni tratează situaţia lor cu
optimism tragic şi ”… motivul pentru care vorbesc despre un optimism tragic, adică despre un
optimism în faţa tragediei, se referă la potenţialul uman care, la cotele sale cele mai înalte, ne
permite întotdeauna:
(1) să transformăm suferinţa într-o realizare omenească şi într-o implinire umană,
Societatea civilă de avocaţi Vargan&Vargan, Aspecte teoretico-jurisprudenţiale privind infracţiunile
prevăzute de Legea 143 din 2000, Suceava, 2009, pg. 2;
hhhhhhhh
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(2) să derivăm din vinovăţie şansa de a ne schimba în bine şi,
1.1.1. să derivăm din efemeritarea vieţii un motiv de a trece responsabil la
acţiune.”iiiiiiii
Condamnaţii pentru infracţiunea de trafic de droguri, persoane şi minori
În graficul 2.1 vom reprezenta comparativ numărul de femei şi bărbaţi condamnaţi din
numărul total de chestionaţi.
Graficul 2.1
Numărul de femei şi bărbaţi condamnaţi din total persoane chestionate

Din graficul de mai sus rezultă că din cei 320 de condamnaţi chestionaţi 60 sunt femei
condamnate iar 260 sunt bărbaţi.
În continuare vom analiza doar persoanele care au fost condamnate pentru
infracţiunile de consum şi traficilicit de droguri, trafic de persoane şi trafic de minori, ceea ce
reprezintă un procent de 25% din cei 320 de condamnaţi chestionaţi care fac obiectul studiulul
nostru, adică 80 deţinuţi.
În graficul 2.2 reprezentăm numărul de condamnaţi după sex din totalul condamnaţilor
pentru infracţiunile de trafic de droguri, persoane şi minori.
Graficul 2.2
Numărul de condamnaţi după sex pentru infracţiunile de trafic de droguri,
persoane şi minori

Victor E. Frankl, citat după C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, 2012, pg. 75;

iiiiiiii
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Aşa cum reiese din graficul de mai sus, numărul bărbaţilor (49) condamnaţi pentru
infracţiunile de consum şi trafic ilicit de droguri, trafic de persoane şi trafic de minori este mai
mare decât numărul femeilor (31) încarcerate pentru aceleaşi infracţiuni.
Condiţia preexistentă principală pentru manifestarea indivizilor printr-un astfel de
comportament infracţional este reprezentată de către dorinţa condamnatului de a beneficia de
câştiguri financiare într-o perioadă de timp foarte scurtă. În ceea ce priveşte femeile,
majoritatea au fost implicate în astfel de activităţi de către soţ sau concubin, nivelul de
educaţie scăzut fiind un factor care le-a împiedicat să se opună.
Condamnaţii implicaţi în traficul de droguri
În ceea ce priveşte strict infracţiunea de consum şi trafic ilicit de droguri, din analiza
efectuată rezultă că numărul femeilor implicate (14) în săvârşirea acestei infracţiuni este
dublu decât cel al bărbaţilor (7), aşa cum se va putea observa în graficul 2.3:
Graficul 2.3
Numărul condamnaţilor implicaţi în traficul de droguri

Problema criminalităţii feminine a fost îndelung dezbătută, deşi iniţial nu a făcut
obiectul cercetărilor în domeniu. Pe baza lucrărilor clasice existente în domeniu, mai mulţi
autori au căzut de acord asupra faptului că infracţiunile comise de femei şi de fete au la bază
factori biologici, mai degrabă decât factori economici sau sociali.jjjjjjjj
În literatura de specialitate, au fost identificate de către Rafter şi Stanko şase
impostaze ale femeilor care influenţează felul în care acestea sunt văzute când comit o
infracţiune sau sunt victime.kkkkkkkk
În primul rând, femeia este văzută ca prizonieră a unor forţe biologice care le scapă de
sub control, acesta fiind un mod de a explica comportamentul, descris ca iraţional de către
unii.
În al doilea rând, femeia a fost descrisă ca fiind impulsivă şi nonalitică, ceea ce
afectează luarea de decizii corecte şi creşte riscul de comitere de infracţiuni.
De asemenea, s-a realizat portretul femeii slabe care îşi urmează bărbatul în acţiuni
ilegale. Această teorie se aplică destul de des în cazul infracţiunilor de trafic de droguri.
Femeia a mai fost descrisă ca fiind naivă şi uşor de manevrat, iar femeia puternică, cea
care poate sparge stereotipul rolului pasiv este văzută ca deviantă şi implicit, predispusă spre
săvârşirea de infracţiuni.
jjjjjjjj

A. Bălan, Criminalitatea feminină, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pg. 12;
Idem, pg. 29;
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Cea de-a şase imagine a femeii realizată de cătrei cei doi autori este cea a femeii care
reprezintă răul pur, ignorând comportamentul impus unei femei de către societate.llllllll
a) Vârsta medie a deţinuţilor
În ceea ce priveşte media de vârstă a celor implicaţi în săvârşirea acestei infracţiuni, în
cazul femeilor se pot vedea mai multe categorii de vârstă la care acestea acţionează, iar în
cazul bărbaţilor infracţiunea este săvârşită mai mult de către cei cu vârsta cuprinsă între 31 şi
40 de ani, aşa cum reiese din graficul 2.4:
Graficul 2.4
Vârsta medie a deţinuţilor implicaţi în traficul de droguri

Aşadar, numărul bărbaţilor implicaţi în traficul de droguri se află cu vârsta medie
între 31- 40 de ani, iar în cazul femeilor observăm că există şi persoane mai înaintate în
vârstă. Numărul mai mare de infracţiuni comise de femei în intervalul 21-30 de ani vine să
întărească cel puţin două din ipostazele menţionate de către Rafter şi Stanko. Mă refer aici la
femeia slabă care îşi urmează bărbatul în ceea ce priveşte numărul de infracţiuni. Dintre
deţinutele chestionate, multe dintre ele au recunoscut că au ajuns să consume droguri şi să se
ocupe cu traficul de droguri deoarece partenerul de viaţă era implicat în astfel de activităţi.
Există şi cazuri în care traficul de droguri nu este însoţit şi de consum.
Consider că teoria femeii slabe este, în multe cazuri, strâns legată de cea de-a patra
ipostază enunţaţă mai sus, anume cea a femeii naive şi uşor de manevrat, adică a femeii
“goale pe dinăuntru” din punctul meu de vedere. Iar atunci când simţim nevoia de a umple un
gol apare sentimentul de lăcomie şi dorinţa de a ne îndeplini cât mai multe dorinţe materiale,
adică de ”nevoia de a umple deficitele de acordare, coerenţă şi rezonanţă”, cu lucruri
superficiale, supraevaluate în raport cu nevoile reale ale vieţii.mmmmmmmm
b) Pregătirea profesioală a condamnaţilor
Cea mai bună investiţie pe termen lung este investiţia în educaţie, dacă această
investiţie nu există sau se face dar la un nivel mai scăzut, societatea are de suferit. Acestă
afirmaţie se confirmă în graficul 2.6, unde prezentăm nivelul de pregătire al condamnaţilor
pentru trafic de droguri.
Graficul 2.6
Nivelul de educaţie al condamnaţilor pentru trafic de droguri
Cele şase trăsături ale femeii au fost luate din cartea menţionată mai sus, Criminalitatea feminină, a cărei
autoare este Ana Bălan.
mmmmmmmm
C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, pg. 96;
llllllll
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În ceea ce priveşte nivelul de pregătire al subiecţilor luaţi în considerare pentru această
analiză, se observă un număr mare de femei fără studii, dar care au absolvit o clasă sau două
în mediul carceral. În rândul femeilor, cele mai multe condamnate au absolvit învăţământul
primar, fiind urmate de cele cu studii liceale. Deşi susţinem o lipsă de educaţie la cei din
mediul carceral, observăm şi că există un număr destul de ridicat de femei condamnate, care
au absolvit şcoala profesională, adică au o meserie.
În rândul bărbaţilor, se observă că cei mai mulţi dintre ei au absolvit liceul, fiind
urmaţi de absolvenţii de şcoală profesională şi de cei cun învăţământ gimnazial. Spre
diferenţă de femei, printre bărbaţi nu există condamnaţi pentru această infracţiune fără studii.
Deşi în mediul carceral, deţinuţii au posibilitatea de a-şi continua studiile, sau, în
multe cazuri, de a la începe, nu mulţi dintre aceştia fac acest lucru. Cei mai mulţi dintre ei îşi
doresc să meargă la muncă.
Prin activităţile pe care deţinuţii aleg să le întreprindă în mediul carceral, ei aleg, de
fapt, libertatea de „a fi”, adică arată ce înseamnă viaţa pentru ei. Aşadar, marea majoritate nu
pun accentul pe educaţie, deoarece în viaţă au considerat că educaţia nu îi ajută să progreseze.
Din păcate, din punctul meu de vedere, aceştia nu au avut şansa sau nu au profitat de şansa de
a face parte din mediul sănătos creat de om, alegând să urmeze ca modele indivizi divizaţi de
societate.
c) Antecedente penale
În graficul 2.8 prezentăm antecedentele penale ale condamnaţilor în funcţie de sex.
Graficul 2.8
Antecendente penale ale condamnaţilor

Referitor la antecedentele penale ale subiecţilor, numărul femeilor care nu sunt la
prima condamnare este de aproape două ori mai mare decât al bărbaţilor. Antecendentele
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penale atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor constau în mare măsură tot în traficul de
droguri, aşa cum se poate vedea în figura următoare (fig. 2.8).
Graficul 2.8
Infracţiuni anterioare săvârşite de condamnaţi

În afara traficului de droguri, la femei observăm infracţiunile de furt şi proxenetism,
iar la bărbaţi cele de tâlhărie şi înşelăciune. 90% dintre ei au fost condamnaţi în cazul primei
infracţiuni la o pedeapsă privativă de libertate. Motivele folosite pentru a explica reîntoarcerea
lor în mediul carceral sunt legate, în primul rând, de lipsa fondurilor pentru procurarea
drogurilor, însă sunt şi unii deţinuţi care nu îşi recunosc vina şi dau vina pe sistem, înainte de
a-şi analiza comportamentul.
Aceşti oameni, din punctul meu de vedere, se tem, de fapt, să-şi conştientizeze
propriile acţiuni şi aşa cum a spus şi Cioran ”Cel care nu ştie să-şi stăpânească frica şi nici s-o
valorifice sfârşeşte prin a nu mai fi el, prin a-şi pierde identitatea”. Consider că acesta este
răspunsul pentru anumite comportamente întâlnite în rândul deţinuţilor, şi anume acela de a
avea o variantă proprie a derulării evenimentelor din momentul săvârşirii infracţiunii şi nu
numai. Aceşti indivizi nu au curajul de a conştientiza persoana în care s-au tranformat şi nici
gravitatea infracţiunilor săvârşite.
d) Activităţi în mediul carceral
Ca aspect pozitiv, este de remarcat faptul că în mediul carceral, condamnaţii participă
la diferite activităţi, situaţie prezentată în graficul 2.9.
Graficul 2.9
Activităţi desfăşurate de condamnaţi în mediul carceral
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În mediul carceral, cele mai multe femei participă la activităţi socio-educative. Întrunul din penitenciarele unde am aplicat chestionarele mi-a fost prezentat şi un club format din
persoane condamnate pentru consum şi trafic de droguri realizat în încercarea de a le face pe
deţinute să conştientizeze gravitatea acţiunilor lor, pentru a le face mai uşoară lupta cu
dependenţa şi, pe cât posibil, să le determine să nu se întoarcă la consumul de droguri când îşi
vor termina de executat sentinţa.
Din păcate, chiar dacă pe termen scurt această terapie dă rezultate, pe termen lung
multe membre ale acestui club cedează din nou viciului. Realitatea este prea dură şi aleg să se
întoarcă la a trăi viaţa după propriile reguli, în mintea lor.
De asemenea, multe dintre ele merg la muncă, altele merg la şcoală, iar multe dintre
ele profită de bilbioteca pe care o au la dispoziţie. Cărţile acoperă o paletă largă de domenii,
oricine putând găsi cărţi, cu condiţia să fie interesate.
La bărbaţi se văd procentaje apropiate în ceea ce priveşte mersul la muncă şi
participarea la activităţile socio-educative desfăţurate în penitenciar. De asemenea, se vede un
interes crescut pentru exerciţiile fizice, dar şi pentru cursurile de calificare.
e) Alte informaţii relevante
În graficul 2.10 sunt redate cîteva informaţii relevante despre deţinuţi.
Graficul 2.10
Informaţii relevante despre deţinuţi

Dintre subiecţii chestionaţi pentru infracţiunea de trafic de droguri, reiese că cei mai
mulţi dintre ei se luptau cu o dependenţă de droguri înainte de a fi condamnaţi. Tentative de
suicid nu au existau în rândul subiecţilor, dar la femei s-a întalnit şi caz de autovătămare.
Cazurile de autovătămare apar la tineri, care de multe ori nu sunt conştienţi de ceea ce
fac, iar în cazul adulţilor apar în situaţii în care cerşesc atenţie. Din păcate, mulţi dintre ei
consideră autovătămarea o formă de eliberare a furiei, fără să ştie că la urmă nu vor rezolva
nicio problemă, ci vor rămâne doar cu urme inestetice şi vizibile.
Aşadar, atât în cazul femeilor, cât şi al bărbaţilor sunt identificate caracteristici
comune, vizibile, care descoperite din timp, iar persoanelor în cauză li se oferă o şansă de
către societate, traficul şi consumul de droguri poate fi diminuat. Dar, asta nu înseamnă că nu
trebuie cercetate cauzele care conduc spre astfel de circumstanţe favorizante săvârşirii acestei
infracţiui, dar şi spre îmbraţilarea acestui viciu atât de periculos, atât din punct de vedere al
sănătăţii, cât şi al faptelor pe care suntem dispuşi să le comitem pentru a-l putea întreţine.
Deşi factorii geografici au o mare importanţă, mă voi apleca spre analizarea celor
economici. Nivelul ridicat de sărăcie cunoscut de un număr din ce în ce mai mari de români
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afectează întreaga societate şi, din păcate, cei mai lipsiţi de şansă pentru o viaţă armonioasă,
pe durata căreia să aibă abilitatea de a învinge suferinţa şi de a dobândi fericirea sunt cei al
căror acces la educaţie este diminuat din cauza acestor lipsuri.
Aşa cum se prezintă într-un studiu realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF
România cu date culese până în 2010, ” Ultimele date ne arată o creştere a ratei de abandon
şcolar până la 17%. Este efectul crizei care accentuează sărăcia, ori tocmai sărăcia este cauza
principală a abandonului”, iar în această situaţie ajungem să dăm crezare cuvintelor lui Albert
Einstein conform cărora ” orice îngrădire a libertăţii academice urmăreşte să limiteze
răspândirea cunoaşterii în rândul oamenilor, împiedicând astfel judecata şi acţiunea raţională.”
Educaţia, din punctul de vedere al lui Orio Giarini, este o premisă a ocupării forţei de
muncă şi probabil activul cel mai important al unei fiinţe omeneşti în condiţiile confruntării
sale cu un viitor incert. De asemenea, este adevărată şi afirmaţia că numai o educaţie adecvată
va pregăti tânărul să facă faţă cerinţelor societăţii de mâine şi sistemului economic aferent
acestuia.nnnnnnnn

BIBLIOGRAPHY:
M. Rosenberg, Adevărata educaţie pentru o viaţă împlinită, Ed. Elena Francisc Publishing,
2005, pg. 133;
C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, 2012, pg. 68;
Societatea civilă de avocaţi Vargan&Vargan, Aspecte teoretico-jurisprudenţiale privind
infracţiunile prevăzute de Legea 143 din 2000, Suceava, 2009, pg. 2;
A. Bălan, Criminalitatea feminină, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pg. 12.

O. Giarini, M. Patrick, Dilema ocupării forţei de muncă şi viitorul muncii, Ed. ALL BECK, Bucureşti,
2001, pg. 96;
nnnnnnnn

204

