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Cunoaşterea modului cum diversele categorii de deţinuţi adulţi îşi
motivează infracţiunile, este deosebit de importantă pentru înţelegerea
factorilor premergători şi a mecanismelor de justificare utilizate de aceştia
Avem în vedere acele infracţiuni care au cea mai mare pondere în totalul
celor existente în prezent în penitenciare: omor, lovituri cauzatoare de
moarte,vătămare corporală gravă, viol, furt, tâlhărie, ultraj, înşelăciune,
luare de mită, trafic de influenţă, trafic de stupefiante, proxenetism,
abandon de familie, violare de domiciliu, infracţiuni privind circulaţia pe
drumurile publice.
Realizând această investigaţie mai mulţi ani la rând, vom putea
releva tipologia motivaţiilor la delincvenţii români, corespondenţa acestora
cu situaţia lor socială, mutaţiile apărute în timp, atitudinea lor faţă de
pedepsele primite, modul cum concep reintegrarea lor socială după
liberarea din penitenciar . De asemenea, pe această bază, se vor putea
stabili modalităţi eficace de intervenţie pentru prevenirea viitoare a acestor
conduite antisociale.
Acest studiu este realizat pentru prima dată în ţara noastră şi
are deocamdată doar o valoare exploratorie: el a urmărit să determine
dimensiunile problematicii studiate, adecvarea instrumentelor utilizate la
obiectivele urmărite, deschiderea la dialog a persoanelor deţinute,

diferenţele calitative dintre diferitele surse de date, caracteristicile
fenomenului de atribuire a cauzalităţii în cazul deţinuţilor români.
Acest studiu a fost realizat în colaborare cu specialişti în
probleme umane din 14 unităţi de detenţie subordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor: Aiud, Brăila, Bucureşti-Jilava, BucureştiRahova, Focşani, Gherla, Iaşi, Mărgineni, Oradea, Poarta Albă, Satu
Mare, Timişoara, Târgu Mureş, Tulcea .
METODOLOGIE
În cele 14 unităţi de detenţie au fost aplicate
chestionare special concepute la deţinuţi adulţi care au comis infracţiunile
amintite.
Au fost consemnate
aspecte calitative privind motivaţia
infracţională reieşite din analiza rechizitoriului precum şi din relatările
personalului care lucrează nemijlocit cu deţinuţii cuprinşi în eşantion.
Fiecare tip de chestionar a fost aplicat la deţinuţi recidivişti şi nerecidivişti,
din mediul urban şi rural, având nivel cultural ridicat şi scăzut. Prin „deţinuţi
cu nivel de cultură ridicat” s-a înţeles, în condiţiile acestui studiu, deţinuţii
care au absolvit liceul, o şcoală postliceală sau o facultate.
Toate răspunsurile oferite de deţinuţi la chestionarele administrate
au fost trecute pe o foaie de răspuns iar atunci când relatările lor au fost
mai nuanţate decât variantele propuse de noi, au fost notate în detaliu,
astfel încât să putem înţelege justificările infracţionale pentru fiecare
subiect investigat. De aceea, rubricile privind motivaţia infracţională
reieşită din rechizitoriu şi cea apreciată de personalul care lucrează
nemijlocit cu cel în cauză - psiholog, educator, şef de secţie, supraveghetor
-, au avut o importanţă specială.

INVESTIGAŢIA DE TEREN
Au fost investigaţi 947 de deţinuţi a căror repartizare pe
infracţiuni a fost următoarea: 119 – omor, 105 – furt, 98 – tâlhărie, 91 – viol,
87 – înşelăciune, 59 – vătămare corporală gravă, 56 – infracţiuni la legea
circulaţiei, 54 – ultraj, 54 – trafic de stupefiante, 50 – violare de domiciliu,
49 – lovituri cauzatoare de moarte, 44 – abandon de familie, 38 –
proxenetism, 25 – trafic de influenţă şi 18 – luare de mită. Diferenţele de

reprezentare a deţinuţilor de la o infracţiune la alta sunt datorate faptului ca
în unele unităţi nu au fost găsiţi deţinuţi care să îndeplinească exigenţele
prevăzute sau nu au fost de acord să participe la acest studiu (lotul iniţial
prevăzut a fost de 1.680 de subiecţi).
Chestionarele realizate pentru fiecare infracţiune s-au bazat pe
experienţa celor care au lucrat nemijlocit cu aceasta categorie de
persoane. S-a ţinut cont de faptul că deseori deţinuţii prezintă incomplet
situaţia lor juridică, împrejurările şi motivaţia faptelor comise, modul în care
ei îşi reprezintă victima şi contribuţia ei la comiterea infracţiunii,
convingerile lor infracţionale.
CONCLUZII GENERALE
1. Eforturile de prevenire şi control a criminalităţii nu pot ignora
motivele pro-infracţionale specifice unui delincvent sau unei categorii de
delincvenţi. Chiar dacă aspectele generale sunt, în mare, cunoscute de cei
care se ocupă de controlul şi reducerea acestui fenomen social,
înţelegerea proceselor mentale ale delincventului şi contextul său de
viaţă, care duc la decizia de a comite o infracţiune, sunt de o importanţă
practică aparte. Doar plecând de la aceste mecanisme generatoare de
criminalitate, se vor putea lua măsurile adecvate pentru a corecta condiţiile
de viaţă sau modalităţile de neutralizare utilizate de delincvenţi pentru a-şi
justifica modul de viaţă.
2. Instituţia penitenciară este un loc de perspectivă socială care
permite o viziune profundă asupra unor procese şi dificultăţi aflate la nivelul
indivizilor, a familiilor acestora sau a comunităţilor din care fac parte. Ca
urmare, plecând de la cunoaşterea acestora, se vor putea înţelege şi
proiecta modalităţi de intervenţie adecvate care, în final, vor limita
dezvoltarea fenomenului infracţional.
3. Situaţia de deţinut influenţează răspunsurile date de cei cuprinşi în
cadrul unei investigaţii privind motivaţia infracţională. Ei analizează
instrumentele utilizate şi oferă/aleg răspunsurile care, din punctul lor de
vedere, le asigură imaginea cea mai avantajoasă: de victime, de oameni
urmăriţi de ghinion, de indivizi de care s-a profitat, de persoane care doar
au ripostat la o provocare, de oameni cu lipsuri materiale majore care s-au
sacrificat pentru familia lor, etc.

În lumea condamnaţilor, noii veniţi găsesc justificări infracţionale gata
fabricate, uşor de înţeles şi interiorizat, care le diminuează culpabilitatea şi
le reface echilibrul sufletesc. În cazul recidiviştilor, elaborarea justificărilor
infracţionale este un amplu proces de creare a structurilor de autolegitimare a stilului lor de viaţă.
4. În dosarele de penitenciar ale deţinuţilor investigaţi, am găsit un
procent însemnat de rechizitorii care nu conţineau referiri clare la motivaţia
infracţională. Acest fapt devine preocupant la cel puţin 3 nivele:
a - pentru instanţă şi pentru publicul larg este important ca motivaţia
actelor comise de cel judecat să fie prezentată integral pentru a
arăta baza pe care s-a construit sentinţa şi, indirect, să fie
generată adeziunea publicului la aceasta;
b - de asemenea, identificarea adevăratei motivaţii, oricât de laborios
ar fi acest lucru, permite luarea unor măsuri corecte şi eficace
atât în cazul unui delincvent cât şi al unei categorii omogene de
infracţiuni; acest lucru va contribui semnificativ la o practică
unitară a tuturor instanţelor de judecată;
c - documentele din dosarul penitenciar, sunt foarte importante
pentru cei care se ocupă de executarea pedepsei şi de
programele de recuperare socială a deţinuţilor: totul începe cu
studierea piesei principale a dosarului - rechizitoriul, în care
trebuie să se găsească o imagine de ansamblu a personalităţii
delincventului, a contextului în care s-a dezvoltat şi care a făcut
posibilă infracţiunea.
5. Cunoaşterea motivaţiei infracţionale permite înţelegerea
criminalităţii din punctul de vedere al celor în cauză : modul cum au
perceput lumea în care trăiesc, importanţa dată nevoilor personale şi ale
familiilor lor, conştiinţa faptului că există sau nu mijloace legale de a le
atinge, modul cum au evaluat reacţia comunităţii faţă de o infracţiune sau
alta, teama sau nu de etichetare, atribuirea vinei pentru crima comisă sau
pentru devenirea lor infracţională, sentimentul că pedeapsa primită e
echivalentă cu fapta etc. Toate acestea favorizează o cunoaştere de
profunzime a lumii delincvenţilor şi a contextelor de viaţă în care s-au
format.

6. Studiul realizat de noi arată că trebuie abandonate unele enunţuri
(prejudecăţi) despre particularităţile delincvenţilor care nu mai au susţinere
în realităţile întâlnite pe teren: avem în vedere faptul că ei provin în
procente mari din familii organizate şi nu din cele dezmembrate; că au avut
o copilărie lipsită de griji şi nu dominată de lipsuri şi rele tratamente; că
situaţia lor materială era destul de bună la data comiterii infracţiunii; că
nivelul lor de şcolarizare este deseori ridicat. Un lucru demn de remarcat
este faptul că mulţi din deţinuţii chestionaţi au copii, aceasta situaţie
contrazicând ceea ce s-a considerat o lungă perioadă, şi anume, că familia
şi copiii sunt un factor moderator al criminalităţii.
7. Majoritatea deţinuţilor investigaţi au vârsta cuprinsă între 26 şi 35
de ani, sunt absolvenţi de liceu, sunt necăsătoriţi, nerecidivişti dar cu
antecedente penale; provin din mediul urban, din familii organizate, sunt
sănătoşi fizic, nu sunt dependenţi de alcool şi nici de droguri; în familie s-au
înţeles bine cu mama şi afirmă că au fost rareori bătuţi în copilărie ; deşi
majoritatea sunt „muncitori calificaţi”, la data arestării mulţi din ei nu aveau
o ocupaţie.
8. Ţinând cont de instrumentele utilizate, nu s-au găsit elemente
particulare deosebite privind situaţiile pre-criminale în care au fost
angrenaţi deţinuţii investigaţi: acestea au fost împrejurări banale dar care
au căpătat în ochii făptuitorilor semnificaţii aparte – lipsuri materiale,
gelozia, răzbunarea, recuperarea unor sume de bani.
Desigur, experienţa anterioară are un rol important la recidivişti, sub
aspectul specializării infracţionale şi al cunoaşterii vieţii din penitenciar.
9. In baza relaţiilor directe cu deţinuţii şi a perioadei lungi în care le
pot cunoaşte problemele personale şi familiale, personalul din penitenciare
surprinde nuanţe de fineţe privind motivaţia lor infracţională, care deseori,
diferă de afirmaţiile deţinuţilor dar şi de cele consemnate în rechizitoriu. Ca
urmare, concluziile funcţionarilor din unităţile de detenţie invită la
investigaţii mai ample înainte de fixarea pedepsei, astfel încât, sancţiunea
să fie adecvată personalităţii delincventului şi contextului social care au
generat sau menţin starea infracţională.
10. In privinţa infracţiunilor cu violenţă – omor, lovitură cauzatoare de
moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie – actul violent are loc, în

general, doar între agresor şi victimă, fără implicarea unei a treia persoane
(care precipită lucrurile şi împinge la agresiune).
În general, în aceste infracţiuni, victimele sunt percepute ca fiind mai slabe
din punct de vedere fizic, dar ameninţătoare şi enervante. Frecvent
deţinuţii afirmă că nu s-au gândit la consecinţele faptei nici în ce-i priveşte ,
nici la repercusiunile acesteia asupra victimei.
11. Motivele infracţionale mai frecvent invocate de deţinuţi sunt
„lipsurile materiale”, „căutarea unui trai uşor” şi „provocarea victimei”; în
rechizitoriu se consemnează ca principale motivaţii „câştigul facil” şi
„consumul de alcool”; personalul din penitenciare menţionează „aspiraţii
exagerate”, „tulburări de personalitate”, „devalorizarea muncii”,
„apartenenţa la un grup infracţional”.
12. Infracţiunile care au făcut obiectul studiului nostru nu par a avea o
legătură cu condiţiile generale din societate şi nici cu violenţa văzută la
televizor ci cu ambianţa imediată de viaţă a delincventului – relaţiile
familiale, educaţia primită, vecinătatea, comparaţia socială (invidia),
posibilitatea de a obţine uşor şi repede bani şi bunuri, escaladarea unor
conflicte banale, etc.
Plaja motivaţiilor infracţionale utilizate de deţinuţi precum şi cele
regăsite în rechizitorii sau în relatările personalului din penitenciare, nu este
foarte întinsă, aşa cum se poate vedea în tabelul următor (nu am trecut şi
rubricile de „non-răspuns”, „alt răspuns” sau „nu recunoaşte fapta”):

Sursa
Motivaţie
1
2
3
4
5
6
7

Vina victimei (poliţist, pieton)
Sub influenţa alcoolului
S-a apărat de victimă
Surprins într-o altă infracţiune
Din gelozie
A fost umilit de victimă
Îndemnat de prieteni

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
penitenciare
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

din

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Probleme financiare sau de
proprietate cu victima
Victima
a
apărat
altă
persoană
Răzbunare (sub influenţa
alcoolului)
A dorit să aplice o „corecţie”
Pentru bani (câştigaţi uşor)
Lipsuri materiale
Pentru a trăi mai uşor,
Pentru distracţie, aventură
Educaţie precară, mediul de
provenienţă
„Unii au prea mult, alţii au
prea puţin”
Pentru a cumpăra droguri
Pentru a fi respectat, a deveni
cineva
Pentru a recupera o datorie
Tulburări psihice
Din invidie
Nesocotirea oamenilor şi a
legilor (permis suspendat)
Apartenenţă la un grup
infracţional
Din neglijenţă
Pentru a achita o datorie
Solicitat de cumpărătorii de
droguri
Pentru a trăi în lux
Pentru a ajuta un prieten
Victima a cerut mită
Legislaţie neclară
Exploatarea poziţiei sociale
Probleme
etice
şi
deontologice
Pentru a obţine un post
Aveam puterea de decizie
A scăpa de urmărirea penală

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Contra-serviciu
Neatenţia mea (la volan)
Teribilism la volan
Oboseala, am adormit la
volan
Starea drumului, condiţiile
atmosferice, altă persoană
Starea tehnică a vehiculului
Necunoaşterea regulilor de
circulaţie
Vina persoanei care mi-a
împrumutat maşina
Neînţelegeri cu soţia
Dezinteres pentru familie
Rea credinţă, orgoliu
Voiam să-mi trăiesc viaţa, îmi
îngreunau existenţa
Atmosfera din casă
Neînţelegeri cu socrii
Înşelat
de
soţie,
nu
recunoaşte copiii
Iubea altă femeie
Satisfacerea nevoilor sexuale
Din plăcerea de a viola
O iubea
S-a ascuns de urmăritori (în
evadare)
Pentru că i se făcea o
nedreptate
Nu
suportă
autoritatea
(neîncredere în autorităţi)
Nu poate justifica
Total

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
36

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

27

34

13. O mare parte din deţinuţi consideră pedepsele primite ca fiind
aspre comparativ cu faptele comise, lucru de care au devenit conştienţi spun ei - în arestul poliţiei sau în penitenciar. Pe baza experienţei noastre,
avem convingerea că lucrurile nu stau aşa, ci deţinuţii exprimă o părere

larg răspândita în lumea închisorilor: de câte ori au fost invitaţi să aducă
argumente în acest sens, au fost puşi în dificultate. Conduita deţinuţilor în
timpul executării pedepsei, este relativ bună.
14. Având în vedere importanţa identificării ştiinţifice a tipurilor de
motivaţie pro-infracţională în fiecare caz investigat şi judecat, se impune
necesitatea prezenţei în parchete şi la instanţele de judecată, a unor
specialişti în acest domeniu - psihologi şi criminologi. Ei ar putea asigura o
cunoaştere de profunzime a personalităţii delincvenţilor şi a gradului lor de
periculozitate, ar putea orienta modul de anchetare eficace în funcţie de
particularităţile lor psihologice, ar elabora prognoze privind evoluţia viitoare
a acestora în mediul de detenţie sau după liberare, ar putea oferi expertiză
în problemele practice cu care se confruntă magistraţii.

Deţinuţii condamnaţi pentru „omor”
Date semnificative
- vârsta: - 35,3% au între 36 si 45 de ani;
- 27% au între 26 si 35 de ani
- 27% au peste 46 de ani
- studii: - liceul - 35,3%
- 5-8 clase - 25,2%
- şcoală profesională - 25,2%
- ocupaţia la data arestării: - 24,3% - muncitori necalificaţi,
- 16,5% - muncitori calificaţi
- 28,5% - fără ocupaţie;
- starea civilă: - necăsătoriţi – 25,2%
- divorţaţi, cu copii – 17,6%
- căsătoriţi, cu copii – 15 %
- concubinaj, cu copii – 15%
- starea de recidivă: - 53% - nerecidivişti
- 51,3% - au antecedente penale
- 30,3% sunt dependenţi de alcool iar 2,5% de droguri;

- starea de sănătate: - sănătoşi - 48%
- cu afecţiuni medicale - 36%
- cu boli psihice - 11%
- 5% declară că au şi boli somatice şi mintale;
- familia de origine este organizată în 82,4% din cazuri;
- 73% au comis fapta singuri iar 60,5% în mediul rural;
- după împrejurări, fapta a fost comisă în spaţiul public (34,5%), în
casa victimei (29,4%) sau în casa agresorului (23,5%);
- victimele erau bărbaţi (63%), cunoscuţi anterior (78%) şi cu
care aveau relaţii bune (52%) deşi nu erau rude (73%);
- repartizarea pe vârste a victimelor arată că 24,4% aveau vârsta între 41
şi 50 de ani, 13,4% între 26 şi 30 de ani iar 12,6% între 51 şi 60 de ani;
- conflictul a fost neintenţionat în 52% din cazuri iar 58% din deţinuţi afirmă
că a fost declanşat de victimă , aceasta fiind percepută ca mai slabă fizic
(47%) dar ameninţătoare (37,8%) şi enervantă (20,2%);
-vinovat principal de infracţiune este considerată victima (37%) iar deţinutul
însuşi doar în procent de 34,5%;
-pedeapsa primită e considerată mai grea decât fapta comisă de 61,3% din
condamnaţi;
- autorul a recunoscut infracţiunea doar după identificare (43,7%) sau s-a
predat poliţiei ( 30,3%);
-după comiterea faptei, 70% din deţinuţi au regretat iar faţă de familia
victimei resimt ruşine (39,5%), compasiune (23,5%) sau indiferenţă
(24,4%).
Motivaţia condamnaţilor pentru “omor”
Sursă

1
2
3
4

Tipuri de motivaţie
Provocat de victimă
Conflict sub influenţa alcoolului
S-a apărat de victimă
A fost surprins într-o altă

Deţinuţi Rechizitoriu Personal din
%
%
penitenciar
%
34,4
1,7
16
34,8
29,5
8,5
0,8
8,4
7,5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

infracţiune (furt, viol)
Din gelozie
A fost umilit de victimă
Îndemnat de prieteni
Probleme financiare sau de
proprietate cu victima
Victima a apărat altă persoană
Răzbunare
sub influenţa
alcoolului
A dorit să aplice o „corecţie”
Alt răspuns
Nu recunoaşte fapta
Nu poate justifica fapta
Lipsă rechizitoriu
Non-răspuns (nespecificat)
Total

8,3
4,5
5
2,5

5

1,6
1,7

3,4

4,7
3,3

1,7
4,2

7,4
1,7
8,3
100

3,3
2,5
38
100

0,8
0,8
49,7
100

Există diferenţe semnificative între cele trei surse de date privind
motivaţia infracţională:
toate categoriile de deţinuţii explică omorul în
principal prin faptul că au fost provocaţi, la care mai
adaugă şi alte explicaţii privind faptul că au fost
agresaţi sau umiliţi de victimă, au fost sub influenţa
alcoolului, din cauza geloziei sau la îndemnul
prietenilor;
rechizitoriul pune accentul pe conflictul dintre cei doi,
pe consumul de alcool (în procent mult mai mic decât
cel afirmat de deţinuţi), dar aduce şi elemente trecute
sub tăcere de făptaşi: surprinderea în timpul comiterii
altei infracţiuni sau faptul că victima luase apărarea
altei persoane;
personalul din penitenciar insistă asupra conflictului
apărut între agresor şi victimă fără a considera că
victima l-a provocat pe asasin.
O menţiune fac pentru procentele mari în care nu sunt menţionate
motivele infracţiunilor comise: 38% în rechizitorii şi 50% la personalul din
penitenciare.

Deţinuţii condamnaţi pentru “lovituri cauzatoare de moarte”
Date semnificative
-

-

-

-

-

-

-

intervalul de vârstă cel mai bine reprezentat este 26-35 de
ani (38,8%) urmând deţinuţii de peste 46 de ani ( 34,7%) ;
după studii, condamnaţii se grupează, în ordine, în cei care
au 5-8 clase (30 %), şcoală profesională (28,6%) şi liceu
(24,5%);
după starea civilă, cei mai mulţi sunt necăsătoriţi (34,7%),
urmând cei căsătoriţi care au copii – 16,3% şi cei care
trăiesc în concubinaj şi au copii - 14,3%;
după starea de recidivă, 65,3% sunt nerecidivişti iar 47% au
antecedente penale;
provin din mediul rural (59%), din familii organizate (79,6%),
în copilărie au fost rareori bătuţi (51%) sau niciodată (34,7%)
şi afirmă că s-au înţeles cel mai bine cu mama (57%);
44,8% erau muncitori necalificaţi iar 18,4% lucrau în
agricultură; la data arestării, 14,3% nu aveau nici o
ocupaţie ;
dependenţa de alcool este destul de frecventă (22,4%) iar
43% declară că au o afecţiune medicală;
fapta a fost comisă fără a fi ajutat de cineva (87,8%), ziua
(57%) şi mai ales în zilele lucrătoare (71%) ;
victimele erau persoane mature, mai ales bărbaţi (73,5%), cu
vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de ani (42,8%); deţinutul
cunoştea victima de mai mult timp (81,6%) dar erau rude doar
în procent de 26,5%;
deţinuţii investigaţi consideră că victimele au declanşat
conflictul (75,5%) deşi erau, din punct de vedere fizic, mai
slabe;
nu a existat o intenţie vădită de a comite agresiunea (63,3%
declară acest lucru) deşi înainte de aceasta victima li s-a părut
ameninţătoare (30,6%) şi enervantă (30,6%);

-

după comiterea faptei, deţinuţii declară că au fost disperaţi
(28,6%), au considerat că au făcut o nedreptate (26,5%) şi
regretă deznodământul (79,6%); faţă de familia victimei resimt
ruşine (51%) şi compasiune (32,7%).

Motivaţia condamnaţilor pentru “lovituri cauzatoare de moarte”
Sursă

Deţinuţi Rechizitoriu Personal din
%
%
penitenciar
Tipuri de motive
%
1 Provocat de victimă
45
2 Conflict sub influenţa alcoolului
24,5
59,2
32,6
3 Pentru a se apăra de victimă
10,2
10,2
4 A fost umilit de victimă
4,1
5 Din răzbunare
2
6 Probleme financiare sau de
2
4,2
proprietate cu victima
7 Surprins într-o altă infracţiune
2
2
2
8 Nu poate justifica
2
9 Alt răspuns
8,2
4
2
10 Non-răspuns (nespecificat)
28,6
49
11 Lipsă rechizitoriu
6,2
12
Total
100
100
100
Analizând procentele din tabelul de mai sus, putem trage anumite
concluzii:
autorii infracţiunilor de lovituri cauzatoare de moarte, afirmă
că au fost provocaţi de victimă (47%), că erau sub influenţa
alcoolului (22,%) şi au fost forţaţi să se apere de aceasta
(10,2%);
deţinuţii foarte tineri (18-21 ani) şi cu nivel de instruire
scăzut (1-4 clase), consideră că ceea ce a condus la
deznodământul fatal a fost, în principal, umilirea lor de
către victimă ;
în rechizitoriile consultate, explicaţia trecerii la act este
găsită, în jumătate din cazuri, în conflictul apărut între cei

-

doi şi în mai mică măsură în consumul de alcool (doar 10%
din cazuri);
personalul din penitenciar consideră drept cauze principale
conflictul, efortul de a se apăra de agresiunea victimei şi
recuperarea unor bani sau bunuri ; în jumătate din cazuri,
personalul nu poate preciza motivaţia infracţională iar o
treime din rechizitorii nu fac referire la acest aspect.

Deţinuţii condamnaţi pentru “vătămare corporală gravă”
Date semnificative
- intervalul de vârstă cel mai bine reprezentat este cel de 26-35 de ani
(42,4%) ;
- după studii, aceşti deţinuţi se repartizează în două grupe principale:
42,4% au 5-8 clase iar 23,7% au şcoală profesională;
- după starea civilă, 34% sunt necăsătoriţi, 30,5% sunt căsătoriţi şi au copii
iar 20,3% trăiesc în concubinaj şi au copii;
- două treimi din deţinuţi sunt nerecidivişti şi 51% au antecedente penale;
- provin din mediul rural (56%), din familii organizate (73%), s-au înţeles
bine cu mama (54,2%), şi un sfert din ei au fost deseori bătuţi în
copilărie;
- la data arestării 40,7% nu aveau nici o ocupaţie, 34% erau muncitori
calificaţi, 6,8% erau elevi sau studenţi, 5% lucrau în agricultură;
- starea de sănătate era bună pentru 73% din deţinuţii investigaţi deşi 22%
recunosc că sunt dependenţi de alcool;
- majoritatea au comis fapta singuri (61%), ziua şi noaptea în procente
egale şi mai ales în zilele lucrătoare;
- victimele au fost mai ales bărbaţi (78%), aveau vârsta de 31-35 de ani
(20,3%), 26-30 de ani (17%) şi 41-50 de ani (15,3%); de asemenea, 83%
din victime erau cunoscute de agresor dinainte de agresiune şi aveau
relaţii bune cu aceasta;
- din spusele deţinuţiilor, conflictul spontan (45,8%) sau fără intenţie
(37,3%) a fost declanşat de victimă în 59,3% din cazuri, de deţinut (17%)
sau de o altă persoană -15,3%; victima a generat la deţinut enervare
(22%), furie (20,3%), teamă (15,6%) sau nemulţumire (13,6%); după
încetarea agresiunii,deţinuţii afirmă că au considerat că au făcut o

nedreptate (20%), că au făcut dreptate (20,3%) sau le-a fost teamă
(15,3%);
- condamnaţii consideră că vinovat de eveniment a fost victima (50,8%),
deţinutul (25,4%) sau persoanele din anturaj (13,6%) ;
- cred că pedeapsa primită este mai grea decât fapta (67,8%);
- jumătate din deţinuţi au recunoscut fapta după identificare (doar 18,6%
s-au prezentat la poliţie de bună voie); 20% din cei intervievaţi nu
recunosc nici acum fapta comisă;
- o treime din deţinuţi se declară “indiferenţi” atât faţă de victimă cât şi faţă
de familia acestuia.
Motivaţia condamnaţilor pentru „vătămare corporală gravă”
Surse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
%
%
din
Tipuri de motivaţie
penitenciar
%
Provocat de victimă
45,7
Conflict sub influenţa alcoolului
8,5
30,6
35,6
Pentru a se apăra de victimă
10,2
5,1
Surprins în altă infracţiune
10,2
Îndemnat de prieteni
8,5
Răzbunare
(sub
influenţa
5,1
3,4
alcoolului)
Probleme financiare sau de
5,1
1,7
proprietate cu victima
Gelozia
5,1
3,4
A fost umilit de victimă
1,7
Lipsă rechizitoriu
10,2
1,7
Nu recunoaşte
1,7
Nu poate justifica
8,4
Alt răspuns
1,7
Non-răspuns (nespecificat)
52,4
44
Tota l
100
100
100

Observăm în tabelul de mai sus discrepanţe majore între ce declară
deţinuţii şi ceea ce au ajuns să cunoască personalul din penitenciarele în
care aceştia îşi execută pedeapsa: deţinuţii motivează fapta prin provocarea

de către victimă (45,7%), prin nevoia de a se apăra (10,2%) sau prin
presiunea grupului de prieteni (8,5%) în timp ce personalul corecţional
consideră ca ceea ce explică trecerea la act a fost conflictul şi faptul că
deţinutul a fost surprins în timpul săvârşirii altei infracţiuni, de regulă, furt sau
viol (10,2%).
Menţionăm, de asemenea, procentele mari în care , în rechizitoriu, nu
se fac referiri precise la motivaţia infracţională dar şi cele în care personalul
din penitenciare nu se pronunţă referitor la cazurile investigate de noi.

Deţinuţii condamnaţi pentru „tâlhărie”
Date semnificative
-

-

-

-

mai mult de jumătate din deţinuţi (52%) au vârsta cuprinsă între
26 şi 35 de ani, urmând intervalul 22-25 (20,4%) şi 18-21 de ani
(18,4%);
după studii, predomină cei cu 5-8 clase (38,8%), liceu (27,6%)
şi şcoală profesională (19,4%);
după starea civilă, cei mai mulţi deţinuţi sunt necăsătoriţi (54%)
sau trăiesc în concubinaj şi au copii (25,5%);
deţinuţii investigaţi sunt recidivişti în proporţie de 51% iar 59%
din ei au antecedente penale;
provin din mediul urban (57%), din familii organizate (75,5%) şi
de condiţie modestă (73,5%), au o stare de sănătate bună
(70,4%) nu sunt dependenţi de alcool şi nici de droguri;
înainte de comiterea faptei, 37,8% din deţinuţii apreciază că
aveau o situaţie materială bună, 31,6% medie şi doar 29,6%
precară;
fapta a fost comisă mai ales în mediul urban (73,5%), în spaţiul
public (75,5%), în zilele lucrătoare (76,5%);
în 75,5% din cazuri, victimele erau bărbaţi din care 70%
necunoscuţi înainte;
sentimentele deţinuţilor faţă de victimă au fost diverse: că o pot
domina (28,6%), teamă (16,3%), enervare (8,2%), dezamăgire
(8,2%), nemulţumire (7,1%), furie (6%); după comiterea faptei,
deţinuţii afirmă că au resimţit teamă (24,5%), că au comis o
greşeală (20,4%), satisfacţie (18,4%) , că au făcut o nedreptate
(15,3%), panică (10,2%);

după consumarea faptei deţinuţii s-au predat poliţiei (9,2%), au
recunoscut după identificare (50%), au încercat să ascundă
fapta (18,4%), iar 20,4% nu recunosc fapta de care sunt
acuzaţi;
fizic, victima era percepută ca fiind mai slabă (47%), egală ca
forţă (26,5%) sau mai puternică (22,4%);
fapta a fost spontană în 75,5% din cazuri iar 55% din deţinuţi
afirmă că au luat în considerare posibilitatea de a nu fi
descoperiţi; 77,6% din ei nu s-au gândit la consecinţele faptei
asupra victimei;
- pedeapsa primită e apreciată ca fiind prea aspră de 80,6% din
condamnaţi.
-

Motivaţia condamnaţilor pentru “tâlhărie”
Surse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tip de motivaţie
Câştig uşor
Lipsuri materiale
Sub influenţa alcoolului
Influenţa prietenilor
Provocat de victimă
Pentru a trăi mai uşor
A avea bani pentru
distracţie, aventură
Educaţie precară
“Unii au prea mult, alţii
prea puţin”
Pentru a cumpăra droguri
Pentru a fi respectat de
ceilalţi
Din răzbunare
Pentru a recupera o
datorie
Tulburări psihice
Nu poate justifica
Nu recunoaşte fapta
Lipsă rechizitoriu

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
%
%
penitenciar %
20,5
19,3
18,4
13,3
7,2
-

26,6
15,2
2,9
1,9
1,9

19
12,7
4,8
6,4
7,7

2

-

5,7
-

2
2

-

-

2
-

1
1,9

1
-

4,1
8,2
-

6,7

1
-

din

18 Nu rezultă (nespecificat)
19 Alt răspuns
20 Non-răspuns
21
Total

1
100

40
1,9
100

35
6,7
100

- motivele invocate mai frecvent de deţinuţi sunt, în ordine,
lipsurile materiale, consumul de alcool, îndemnul prietenilor,
provocarea de către victimă şi căutarea unui trai mai uşor;
în rechizitoriu se menţionează mai des faptul că
deţinuţi au urmărit un câştig uşor sau lipsurile
materiale;
personalul din penitenciar are în vedere ca motive
principale: câştigul uşor, lipsurile materiale, căutarea
banilor pentru
distracţie şi aventură, influenţa
prietenilor, educaţia precară şi, în sfârşit, consumul
de alcool.

Deţinuţii condamnaţi pentru infracţiunea de „furt”
Date semnificative
-

-

-

-

cei mai mulţi au vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani (41%),
urmând cei de 22-25 de ani (23,8%);
după studii, deţinuţii se repartizează mai frecvent în doua
grupe: 5-8 clase (31,4%) şi liceu (30,5%);
jumătate din deţinuţi sunt necăsătoriţi (48,6%), 18% trăiesc în
concubinaj şi au copii iar 13,3% sunt căsătoriţi şi au, de
asemenea copii;
jumătate din deţinuţi sunt recidivişti dar numărul celor cu
antecedente penale este de 70,5%;
provin preponderent din mediul urban (56,2%), din familii
organizate (64,8%), sunt sănătoşi fizic şi psihic (53,3%), nu
sunt dependenţi de alcool sau droguri;
deţinuţii afirmă că au crescut în familii modeste (68,6%), sărace
(20%) şi bogate (10,5%) iar situaţia lor materială era bună
(28,6%), medie (36,2%) şi precară în 35,2% din cazuri;
la data arestării, 44,8% nu aveau nici o ocupaţie, 27,8% erau
muncitori calificaţi, 4,7% erau şomeri; infracţiunea a fost comisă

-

-

-

-

împreună cu alţii în 51,4%, in mediul urban (67,6%), victima
fiind un bărbat (59%), o femeie (17%) sau o instituţie 14,3;
victima (în cazul persoanelor) nu era cunoscută înainte de furt
(64,8%) şi nu era rudă cu deţinutul (95,2%);
mare parte din deţinuţi se considera vinovaţi de fapta comisă
(71,4%) deşi doar jumătate din ei (52,4%) consideră că au
greşit;
întrebaţi ce au simţit faţă de victimă, ei au declarat: 18% regret, 15,2% - milă, 9,5% - ruşine, 41% - nimic; doar 9,5% s-au
gândit la consecinţele infracţiunii asupra victimei ;
după spusele deţinuţilor, infracţiunea a fost spontană în 51,4%
din cazuri şi pregătită în 30,5% din acestea; considerăm totuşi
că procentul infracţiunilor pregătite din timp este totuşi mai
mare, având în vedere că mai mult de jumătate din cei
investigaţi (54,3%) au luat în considerare situaţia că ar putea fi
prinşi;
comparativ cu infracţiunea, pedeapsa e considerată mai grea
de 53,3% din deţinuţi şi doar 40% din aceştia o apreciază ca
fiind pe măsura faptei.
Motivaţia condamnaţilor pentru “furt”
Surse

Tip de motivaţie
1 Lipsuri materiale
2 Câştig uşor
3 Pentru a trăi mai uşor
4 A avea bani pentru distracţie,
aventură
5 Sub influenţa alcoolului (drogului)
6 Influenţat de prieteni
7 Mediu de provenienţă, educaţie
precară
8 Pentru a cumpăra droguri
9 Pentru a se răzbuna
10 Din invidie
11 „Unii au prea mult, alţii prea
puţin”

Deţinuţi Rechizitoriu Personal din
%
%
penitenciar%
26,7
15,2
14,3

15,2
26,6
1,9

12,4
19
7,7

10,5
-

2,9
1,9
-

4,8
6,7
5,7

3,8
2,9
2,9
1

1
-

1
-

12
13
14
15
16
17
18
19

Victima îmi datora bani
Tulburări psihice
Nu poate justifica
Alt răspuns
Lipsa rechizitoriu
Nu rezulta (nespecificat)
Non-răspuns
Total

2,9
3,8
16
100

2,9
6,7
39
1,9
100

1
35
6,7
100

Observam diferenţe majore între cele trei surse de date în ce
priveşte motivaţia infracţională:
deţinuţii pun accent pe lipsurile materiale, pe dorinţa
de a duce un trai mai uşor;
în rechizitoriu se accentuează faptul că delincvenţii
au urmărit în primul rând un câştig uşor (mai ales la
recidivişti – 30% si la cei din mediul rural – 32,6%) şi
abia pe locul secund apar lipsurile materiale la tinerii
de 26-35 de ani (32,6% si la condamnaţii care provin
din mediul urban – 27%);
personalul din penitenciare lărgeşte
plaja
motivaţională, stabilind următoarea ierarhie: câştig
uşor (la persoanele necăsătorite – 20%), lipsuri
materiale, nevoia de bani pentru distracţie, influenţa
grupului de prieteni, educaţia precară, consumul de
alcool.

Deţinuţii condamnaţi pentru „înşelăciune”
Date semnificative
-

-

vârsta : peste 46 de ani - 34,5%,
36-45 de ani - 31%,
26-35 de ani - 25,3% ;
studii: liceu - 33,3%, facultate - 20,7%, şcoală profesională 24%;

-

-

-

-

starea civilă : căsătoriţi, cu copii - 37,9%, divorţaţi, cu copii 27,6%, necăsătoriţi - 16%;
starea de recidivă: recidivişti - 47%; 62% au antecedente
penale;
56,3% provin din mediul urban, din familii organizate (83,9%),
cu un nivel ridicat de bunăstare în 17,2% din cazuri sau
modest (65,5%); deţinuţii consideră că înainte de a comite
infracţiunea, situaţia lor materială era bună (50,6%), medie
(35,6%) şi precară doar în 13,8% din cazuri;
deţinuţii nu sunt dependenţi de alcool sau droguri, dar 42,5%
au probleme medicale de sănătate sau/şi psihiatrice (4,6%);
ocupaţia deţinuţilor la data arestării: 30,6% erau muncitori
calificaţi, 10,3% erau patroni sau directori de firme, 8% aveau
ocupaţii intelectuale, 6,8% erau tehnicieni şi maiştri, 16%
erau şomeri sau fără ocupaţie; fapta a fost comisă cel mai
frecvent singur (65,5%) şi în mediul urban (80,5%);
victimele au fost: instituţii (34,5%) , bărbaţi (35,6%) şi femei
(12,6%);
deţinuţii afirmă că fapta a fost comisă din neglijenţă (33,3%),
că a fost pregătită din timp (29,9%) şi spontană în 25,3% din
cazuri;
au fost convinşi că nu vor fi descoperiţi (62%) iar 64,4% nu sau gândit la consecinţele faptei lor asupra victimei;
pedeapsa primită e apreciată ca fiind mai grea decât fapta
comisă de 77% din deţinuţi.
Motivaţia condamnaţilor pentru „înşelăciune”
Surse

1
2
3
4
5

Deţinuţi Rechizitoriu Personal din
%
%
penitenciare
Tipuri de motive
%
Bani câştigaţi uşor
25,5
35,8
Pentru a trăi mai uşor
24
Lipsuri materiale
17,2
1,1
A avea bani pentru distracţie,
3,4
aventură
Răzbunare
3,4
1,1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

„Unii au prea mult, alţii prea puţin”
Pentru a recupera o datorie
Nesocotirea oamenilor şi a legilor
Sub influenţa alcoolului
Tulburări psihice
Îndemnat de prieteni
Apartenenţa
la
un
grup
infracţional
Din neglijenţă
Pentru a fi respectat de alţii
Pentru a achita o datorie
Nu recunoaşte fapta
Nu poate justifica
Alt răspuns
Nu rezulta (nespecificat)
Lipsa rechizitoriu
Non-răspuns
Total

3,4
2,3
1
-

3,4
2,3
1,1

3,4
2,3
2,3
-

1
1
27,4
13,6
2,3
100

2,3
26,3
23
9,2
6,9
100

1,1
9,2
3,2
34,8
5,7
100

Există o discrepanţă majoră între motivaţia infracţională expusă de
deţinuţi ( căutarea unui trai mai uşor – mai pregnant la absolvenţii de liceu şi lipsurile materiale) şi motivaţia reţinută în rechizitoriu şi în aprecierile
personalului din penitenciare - bani câştigaţi uşor ( 33,3% din cei căsătoriţi şi
care au copii, 31,6% la cei din mediul rural, posibilitatea însuşirii ilegale a
unor bani pentru 22,4% din cei proveniţi din mediul urban). În ce priveşte
dorinţa de câştig uşor, personalul din penitenciare o apreciază ca fiind egal
distribuită între deţinuţii proveniţi din oraşe şi cei din mediul rural.

Deţinuţii condamnaţi pentru „trafic de stupefiante”
Date semnificative

-

-

-

-

-

-

-

-

în general, traficanţii de droguri au vârsta mai mare decât
consumatorii: 46,3% au între 26 şi 35 de ani iar 20,4% au peste
36 de ani;
studiile acestora sunt ridicate : 33,3% - liceu, 5,6% - şcoală
postliceală, 3,7% - facultate ;
jumatate din deţinuţii investigaţi sunt necăsătoriţi, urmând în
ordinea frecvenţei cei căsătoriţi şi care au copii (24%), şi cei
care trăiesc în concubinaj şi au copii (13%) ;
61% din deţinuţi sunt nerecidivisti dar 48% au antecedente
penale ;
au o stare bună de sănătate (74%), provin din mediul urban
(70,4%), din familii organizate în care au existat relaţii bune ;
din toţi deţinuţii investigaţi, 13% erau dependenţi de alcool şi
42,6% de droguri ;
la data arestării, ocupaţiile predominante ale traficanţilor de
droguri erau : 26% - muncitori calificaţi, 13% - elevi/studenţi,
9% - patroni de
firme ; 5,6% afirmă că trăiau exclusiv din vânzarea drogurilor iar 31,5% nu
aveau nici o ocupaţie ;
prima dată au consumat droguri la vârsta de 15-18 ani 27,8%
din deţinuţi, la 19-21 de ani 16,7% iar la 22-25 de ani 13% ; în
57,4% din cazuri acest lucru a avut loc în grup ;
consumul este motivat astfel : curiozitate - 44,4%, la îndemnul
prietenilor – 20,4%, pentru că este la modă – 5,6%, pentru a
arată că e puternic – 2% ; referitor la frecvenţa consumului de
droguri, 20% afirmă că era foarte des, 24% că era des iar 11%
uneori ;
persoanele care cumpărau droguri aveau vârsta cuprinsă între
22 şi 25 de ani (22,2%), între 26-35 de ani (18,5%) şi între 18 şi
21 de ani – 16,7% ; aceste persoane proveneau din familii
foarte bogate (14,8%), bogate (35%) sau modeste (22%) ;
cumpărătorii erau recrutaţi dintre sau prin intermediul prietenilor
(50%), la petreceri, în baruri sau discoteci (5,7%), prin etalarea
mărfii (1,9%) ; cel mai frecvent, cumpărătorii veneau direct la
dealer (74%), întâlnirea având loc într-un loc public (59%), în
casa cumpărătorului (13%) sau la locuinţa deţinutului (11%) ;
în viziunea deţinuţilor motivele pentru care cumpărătorii
consumau droguri erau: dorinţa de distracţie şi aventură – 24%,

-

pentru a se simţi bine – 18,5%, curiozitatea – 18,5%, pentru că
nu sunt înţeleşi de ceilalţi – 5,6%, pentru a deveni mai puternici
– 3,7%, pentru că sunt îndemnaţi de prieteni – 3,7%;
drogurile vândute erau aduse din străinătate (65%), fiind
preferate cele ieftine de sinteză ( 33,3% injectabile, 28% care
se inhalează şi 20% care se prizează) .

Motivaţia condamnaţilor pentru « trafic de stupefiante »
Surse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Deţinuţi Rechizitoriu Personal din
%
%
penitenciare
%
16,7
45
grup
35
-

Tipuri de motivaţie
Pentru bani
Apartenenţa
la
un
infracţional
Pentru a cumpăra droguri
Pentru distractie, aventură
Lipsuri materiale
La îndemnul prietenilor
Solicitat de cumpărători
Pentru a deveni cineva
Pentru a trăi în lux
Pentru a ajuta un prieten
Pentru a trăi mai uşor
Nu a ştiut că transportă droguri
Nu rezultă (nespecificat)
Lipsă rechizitoriu
Nu recunoaşte fapta
Alt răspuns
Total

20,6
14,8
14,8
9,2
11
11
3,7
3,7
5,6
5,6
100

13
29,6
3,7
2
100

24,2
4,7
1,9
3,8
18,5
1,9
100

Datele privind motivaţia infracţională rezultate din rechizitorii şi
cele recoltate de la personalul din penitenciare, diferă destul de mult de
cele furnizate de deţinuţi : interesul pentru bani, apartenenţa la un grup
infracţional constituit şi cumpararea drogurilor pentru propria utilizare,
figurează pe primele locuri . În schimb, deţinuţii accentuează lipsurile
materiale, relaţiile de prietenie, efortul de a deveni « cineva » (mai ales in

cazul detinutilor necasatoriti, recidivisti sau a celor proveniti din mediul
urban) şi achizitionarea drogurilor pentru consum personal.

Deţinuţii condamnaţi pentru « luare de mită »
Date semnificative
- vârsta : 38,9% au peste 46 de ani, 16,7% au între 36 si 45 de ani iar
27,8% au între 26 si 35 de ani ;
- studii : jumătate au studii universitare, 16,7% au urmat şcoli postliceale iar
11% au terminat liceul ;
- starea civilă : căsătoriţi, cu copii – 44,4%, necăsătoriţi – 16,7%,
concubinaj, cu copii – 11% ;
- starea de recidivă : 77,8% sunt nerecidivişti iar 22,2% au antecedente
penale ;
- două treimi provin din mediul urban, din familii organizate ;
- ocupaţia la data arestării : directori – 22,2%, gestionari – 16,7%, muncitori
– 16,7%, militari – 11%, administratori – 5,6%, funcţionari publici – 5,6%,
medici – 5,6% ;
- deţinuţii investigaţi afirmă că înainte de a comite fapta situaţia lor
materială era bună (61%), medie (27,8%) sau precară (11%) ;
- deţinuţii se consideră vinovaţi de infracţiune (33,3%), urmând apoi
atribuirea vinovaţiei altor persoane – victimei (27,8%), anturajului (16,7%)
şi instigatorilor (11%) ;
- deşi jumătate din deţinuţi afirmă că fapta a fost spontană, în aceeaşi
proporţie credeau că nu vor fi descoperiţi ;
- pedeapsa primită e considerată severă de 61% din condamnaţi.
Motivaţia condamnaţilor pentru “luare de mită »
Surse

1
2

Tipuri de motivaţie
Pentru bani, lux
Câstig uşor, foloase

Deţinuţi Rechizitoriu Personalul
%
%
penitenciar %
-

72,2
-

5,6
61

din

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

materiale
Pentru a trăi mai uşor
Victima a cerut
Lipsuri materiale
Pentru a ajuta un
prieten
Legislaţie neclară
Exploatarea
poziţiei
sociale
Indemnat de prieteni
Probleme deontologice
şi etice
Nu
recunoaşte
(înscenare)
Nu
rezultă
(nespecificat)
Total

23,4
17,7
17,7
12,2

-

-

12,2
-

-

11,1

5,6
-

-

5,6

11,2

11,1

16,7

100

16,7

-

100

100

Chiar dacă există unele nuanţe, la toate cele 3 surse de date, găsim
aceeaşi motivaţie : banii şi exploatarea poziţiei sociale.

Deţinuţii condamnaţi pentru « proxenetism »
Date semnificative
vârsta : 36,8% au între 36 şi 45 de ani
31,6% au între 26 şi 35 de ani ;
studii : - 28,9% au între 5 şi 8 clase
- 21% sunt absolvenţi de liceu
- 21% au terminat o şcoală postliceală
- starea civilă: - 28,9% sunt căsătoriţi şi au copii
- 23,7% nu sunt căsătoriţi
- 15,8% trăiesc în concubinaj şi au copii
- 13,2% sunt divorţaţi şi au copii
- jumătate din deţinuţii acestei categorii sunt nerecidivişti dar 68,4% au
antecedente penale;
-

- provin din familii organizate 86,8%, din mediul urban 71%, iar la data
arestării 63,2% nu aveau un loc de muncă, 13,2% erau muncitori zilieri şi
10,5% lucrau în agricultură;
- 63,2% afirmă că au fost înşelaţi în dragoste
- 40% au organizat activitatea de proxenetism împreună cu alţii, mai ales
în mediul urban 76,3%,
- pentru un proxenet lucrau în jur de 3-5 fete care şi-au oferit singure
serviciile (65,8%) sau au fost cumpărate de alt proxenet;
- clienţii erau, în general, necunoscuţi dar persoane cu venituri mari
(39,5%) sau medii (34,2%), care veneau singure (28,9%), erau abordaţi
pe stradă (26,3%) sau erau recomandaţi de un client mai vechi (26,3%);
clienţii erau de vârste diferite dar mai frecvent cei de 26-35 de ani;
- întâlnirile aveau loc la domiciliul clientului (26,3%), în casa proxenetului
(21%) sau într-o casă special amenajată (21%);
- doar jumătate din deţinuţi se consideră vinovaţi (55,3%);
- 63,5% consideră pedeapsa primită ca mai aspră decât fapta şi
argumentează acest lucru prin comparaţia cu alte fapte sau prin faptul că
fetele îşi ofereau singure serviciile;
- deţinuţii condamnaţi pentru proxenetism mai cred că:
- femeia are dreptul să facă ce doreşte cu corpul ei 86,8%;
- prostituţia e o meserie ca toate celelalte 63,2%;
- rolul femeii e de a satisface plăcerile bărbatului 52,6%.
Motivaţia condamnaţilor pentru “proxenetism »
Sursă

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
Tipuri de motive
%
%
penitenciare %
Sursă de bani
71,1
73,8
Lipsuri materiale
44,8
Pentru a trăi mai uşor
28,9
La îndemnul prietenilor
7,9
2,6
Apartenenţă la grup infracţional
7,9
Pentru a fi respectat de ceilalţi
2,6
5,3
(a ieşi în evidenţă)
Nu recunoaşte
7,9
5,3
2,8
Nu poate justifica
7,9
Non-răspuns
15,7
15,8

din

10

Total

100

100

100

Deţinuţii condamnaţi pentru “trafic de influenţă »
Date semnificative
aceşti condamnaţi au o vârstă înaintată : 48% au peste 46 de
ani iar 32% au între 36 şi 45 de ani;
după studii, 24% sunt absolvenţi de facultate iar 36% au
liceul;
starea civilă : 44% sunt căsătoriţi şi au copii,
24% sunt divorţaţi şi au copii
12% trăiesc în concubinaj şi au copii ;
- 64% sunt nerecidivişti dar 52% au antecedente penale ;
- provin din mediul urban (52%), lucrau în sectorul privat (68%), 44% aveau
funcţii de conducere ;
- fapta a fost realizată într-o instituţie (36%) iar cel « influenţat » era bărbat
(72%) ;
- după comiterea faptei, 40% s-au temut iar 16% au simţit că au devenit
vulnerabili ;
- pedeapsa este considerat[ mai grea decât fapta în 88% din cazuri.
-

Motivaţia condamnaţilor pentru “trafic de influenţă »
Surse

1
2
3
4
5

Tipuri de motivaţie
Pentru bani, lux
Pentru a ajuta un prieten
Pentru a obţine un post
Lipsuri materiale
Pentru a fi respectat de

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
%
%
penitenciare %
36
12

52
24
-

24
32
-

din

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

alţii
Aveam
puterea
de
decizie
Pentru a scăpa de
urmărirea penală
Pentru un trai mai bun
Din răzbunare
Tulburări psihice
Contra-serviciu
Nu recunoaşte fapta
Nu rezultă (nespecificat)
Lipsă rechizitoriu
Alt răspuns
Non-răspuns
Total

8

-

-

8

-

-

36
100

4
4
8
8
100

4
4
4
8
16
8
100

Deţinuţii condamnaţi pentru « infracţiuni la legea circulaţiei »
Date semnificative
vârsta: 32% au vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani
30,4% între 36 şi 45 de ani
21,4% au vârsta peste 46 de ani;
- studii: şcoală profesională - 35,7%
liceul - 28,6%
V-VIII clase - 17,9%;
- starea civilă : 37,5% sunt căsătoriţi şi au copii
17,9% trăiesc în concubinaj şi au copii
14,3% sunt necăsătoriţi;
- provin din familii organizate (78,6%); 55,4% au domiciliul în mediul rural ;
sunt muncitori 21,4%, fără ocupaţie sau şomeri 19,7%, agricultori 14,3% ;
-

doar 10,7% recunosc că sunt dependenţi de alcool deşi la data
ultimei infractiuni 46,4% din cei chestionati recunosc că au fost
sub influenţa alcoolului ;
- la data comiterii infractiunii, doar 41% aveau carnet iar 3,6% îl aveau
suspendat ;
- experienţa de conducere a vehiculului era de un an pentru 8,9% din
deţinuţi, 2-5 ani pentru 23,2% , 5-10 ani pentru 7% iar 41% aveau o
experienţă de peste 10 ani ; restul nu aveau carnet (19,6%) ;
-

- 55,4% din subiecţi mai fuseseră sanctionaţi în baza legislaţiei rutiere ;
- accidentul s-a soldat cu răniţi în 10,7% din cazurile investigate, cu morţi în
1,8% şi cu pagube materiale în 28,6%
- 53,6% din infracţiuni s-au produs în mediul urban şi 39,3% în mediul
rural ;
- după infracţiune 44,6% din deţinutţ au aşteptat la locul accidentului iar
14,3% au fugit de la locul faptei .

Motivaţia condamnaţilor pentru “infracţiuni la legea circulaţiei”
Surse

1
2
3
4
5
6
7

Tipuri de motivaţie
“Este
vina
mea”
(neatenţie)
Teribilism la volan
Am consumat alcool
Permis suspendat
Influenţa prietenilor
Atitudinea poliţistului
Oboseala, a adormit
la volan

Deţinuţi
%

Rechizitoriu
%

Personal
din
penitenciare %

64,3

5,4

1,8

5,3
5,3
5,3

1,8
19,6
8,9
1,8
1,8

28,6
21,4
7,1
7,1
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Starea drumului
Starea
tehnică
a
vehiculului
Necunoaşterea
regulilor de circulaţie
Condiţiile atmosferice
Vina persoanei care
i-a
împrumutat
maşina
Nu avea permis
Vehiculul era furat
Vina victimei
Alt participant la trafic
Nu poate justifica
Alt răspuns
Non-răspuns
(nespecificat)
Total

3,6
3,6

-

-

1,8

-

-

1,8
1,8

-

-

1,8
1,8
3,6

19,6
1,8
14,3
1,8
23,2

5,4
28,6

100

100

100

Deţinuţii cu vârsta de 36-45 de ani oferă cel mai mare procent de
recunoaştere a faptului că sunt singurii vinovaţi de fapta comisă 70%,
urmănd cei cu vârsta peste 46 de ani - 66,7% şi cei de 26-35 de ani - 50%.
Din punctul de vedere al mediului de provenienţă, 56% din cei din mediul
rural afirmă că sunt singurii vinovaţi ai celor întâmplate în timp ce persoanele
din mediul urban îşi recunosc vina doar în procent de 44%. Faptul că au
consumat alcool e recunoscut doar de 15,8% din recidivişti în timp ce
nerecidiviştii recunosc acest lucru în proporţie de 27,8%.

Deţinuţii condamnaţi pentru “abandon de familie »
Date semnificative
-

vârsta : 38,9% au vârsta cuprinsă între 36 şi 45 de ani
31,5% au peste 46 de ani

-

-

-

-

-

-

-

-

24% au vârsta între 26 şi 35 de ani
studii : 29,8% au absolvit liceul, 29,6% aveau o şcoală
profesională iar 26% aveau V-VIII clase ;
ocupaţia : muncitori calificaţi – 32,8%
muncitori necalificaţi – 26%
agricultori – 16,8%
starea de recidivă : 46,3% sunt recidivişti dar 66,7% au
antecedente penale ;
în procent semnificativ, locuiesc în mediul rural (63%) şi provin
din familii organizate (70,4%) dar în care tatăl consuma alcool
(37%) sau chiar amândoi părinţii (5,6%) ;
deţinuţii s-au căsătorit din dragoste (44,4%), pentru a fi în
rândul lumii (11%), pentru că soţia a rămas însărcinată (9,3%),
pentru a fi mai bine îngrijit (5,6%), la presiunea altora (5,6%),
pentru a se putea cuminţi (2%) ;
44,4% din deţinuţi aveau 1 copil, 22,2% aveau 2 copii, 16,7%
aveau 3 copii, 5,6% aveau 4 copii iar 3,7% aveau mai mult de 4
copii;
înainte de abandon, deţinuţii apreciază că relaţiile cu soţia erau
bune în 55,6% din cazuri şi proaste în 37% din cazuri ; relaţiile
cu copiii erau bune (83,3%) ;
deţinuţii consideră în procent de 31,5% soţia vinovată de
situaţia creată, pe ei înşişi în 26% din cazuri, pe ambii în 13%
din cazuri, socrii în 14,8% cazuri, proprii părinţi în 5,6% din
situaţii ;
deţinuţii declară că înainte de abandon au simţit faţă de soţie
dragoste (31,5%), indiferenţă (29,6%), milă (13%), ură (13%) ;
faţă de copii au simţit dragoste (74%) sau milă (16,7%) ;
53,7% din deţinuţi declară că s-au gândit la consecinţele faptei
lor asupra soţiei şi copiilor ;
pedeapsa primită e considerată mai grea decât fapta de către
66,7% din cei chestionaţi, motivând acest lucru prin faptul că
copiii nu sunt ai lor (5,6%), nu e singurul responsabil de tot ce
s-a întâmplat (3,7%), că nu s-a ţinut cont de anumite
circumstanţe atenuante (2%), etc.
Motivaţia condamnaţilor pentru “abandon de familie »

Surse
Tipuri de motive

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
%
%
penitenciar %

din

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Neînţelegeri cu soţia
Dezinteres pentru familie
Rea credinţă
Tulburări psihice
Lipsuri materiale
“Nu a fost căsătorit”
“Voiam să-mi trăiesc
viaţa”
“Îmi îngreunau existenţa”
Atmosfera din casă
Educaţie precară
“Căsătorie forţată”
“Pentru a se răzbuna”,
din orgoliu
Neînţelegeri cu socrii
Înşelat de soţie
Nu recunoaşte copiii
Iubea altă femeie
Nu poate justifica
Alt răspuns
Nu recunoaşte
Non-răspuns
Lipsă rechizitoriu
Total

54,8
10,3
5,7
3,8

3,8
22,2
22,2
13
-

5,6
1,9
22,6
14,9
9,3
-

3,8
3,8
1,9

-

3,7
3,7
1,9

1,9
1,9
3,6
8,5
100

1,9
1,9
7,4
1,9
14,7
11
100

1,9
17,8
3,7
13
100

Analiza atentă a datelor mai relevă câteva aspecte interesante:
„neinţelegerile cu soţia” apare mai frecvent la deţinuţii cu vârsta cuprinsă
între 36 şi 45 de ani (la 66,7% din cei de aceeaşi vârstă), la nerecidivişti
(55,2%), la cei care au doar un copil şi la deţinuţii care provin din mediul
rural (52,9%). În rechizitoriu, găsim la aceste categorii de deţinuţi
consemnate ca motivaţii mai ales “reaua credinţă” şi “dezinteresul faţă de
familie”, la care, personalul din penitenciare, adaugă “imaturitatea afectivă”
în cei priveşte pe condamnaţii din mediul urban.

Deţinuţi condamnaţi pentru « viol »

Date semnificative
în mod neaşteptat, deţinuţii condamnaţi pentru viol au o vârstă
destul de înaintată: 45% au între 36 şi 45 de ani iar 17,6% au
peste 46 de ani ;
- studii: - liceu - 29,7%
- şcoală profesională - 25,3%
- V-VIII clase - 25,3%
- starea civilă: - 39,6% necăsătoriţi
- 20,9% concubinaj, cu copii
- 15,4% căsătoriţi, cu copii
- starea de recidivă: 48,4% recidivişti;
- familia de origine este organizată în 71,4% din cazuri şi doar 3,3% din
toţi deţinuţii investigaţi afirmă că au fost abuzaţi sexual în copilărie;
- 53,8% provin din mediul rural ;
- ocupaţia la data arestării : 27,5% erau pensionari, 24,2% erau patroni de
firme, 8,8% lucrau în domeniul serviciilor, 4,4% erau militari;
- aproximativ jumătate din deţinuţi (45%) recunosc că au fost înşelaţi de o
femeie dar nu oferă explicaţii privind cauzele; apreciem interesant de
remarcat faptul că doar 53,8% din deţinuţii care au comis violuri, se
consideră buni parteneri de sex;
- la aceşti deţinuţi găsim o serie de idei eronate care explică în mare
măsură fapta comisă: 49,5% consideră că rolul femeii este de a satisface
plăcerile bărbatului; 67% cred că femeile sunt responsabile pentru viol
din cauza modului cum se îmbracă şi cum se poartă; 37,4% cred că nu e
nevoie ca un bărbat să fie curtenitor cu femeile; 51,6% apreciază că nu
poate fi vorba de un viol în cazul că fostul prieten sau iubit obligă o femeie
să aibă raporturi sexuale cu el (procentul creşte la 67% când este vorba
de soţ);
- în ce priveşte vârsta victimelor, procentele cele mai mari le regăsim la
cele de 15-18 ani (23%), la 11-14 ani (17,6%), la 19-21 de ani (13,2%) şi
la femeile de peste 41 de ani (13,2%);
- fapta a fost comisă în spaţiul public (50,5%), în casa victimei (23%), în
casa agresorului (14,3%) sau la un prieten comun (11%);
- victima era cunoscută dinainte în două treimi din situaţii (în 14,3% din
cazuri relaţiile fiind de rudenie).
-

Motivaţia condamnaţilor pentru “viol”

Surse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
Tipuri de motive
%
%
penitenciare %
Sub influenţa alcoolului
33
31,8
31,8
sau drogului
Satisfacerea
nevoilor
9,8
30,8
24,2
sexuale
Provocat de victimă
18,7
2,2
Din răzbunare
5,5
5,5
8,8
La îndemnul prietenilor
7,7
Tulburări psihice
1,1
7,7
Pentru a se distra
5,5
3,3
1,1
Din plăcerea de a viola
5,5
Educaţie precară
4,4
3,3
O iubea
4,4
3,3
Din gelozie
1,1
Nu consideră fapta o
4,4
infracţiune
Nu recunoaşte
19,8
8,8
11
Nu poate justifica fapta
3,3
Non-răspuns
1,1
1,1
Total
100
100
100

Deţinuţi condamnaţi pentru « violare de domiciliu »
Date semnificative
vârsta : 42% au 26-35 de ani iar 30% au 36-45 de ani;
- studii : 40% au V-VIII clase, 20% au absolvit o şcoală profesională iar
18% au terminat liceul ;
- starea civilă : 28% sunt necăsătoriţi
22% sunt căsătoriţi şi au copii
22% trăiesc în concubinaj şi au copii
- starea de recidivă: 52% sunt recidivişti şi 64% au antecedente penale;
-

din

- provin mai ales din mediul rural (58%), familia de origine a fost organizată
în 80% din cazuri;
- 40% sunt muncitori necalificaţi, 16% sunt agricultori, 28% nu au nici o
ocupaţie;
- infracţiunea a fost comisă în mediul rural (70%), au acţionat singuri
(64%), deţinuţii apreciază că situaţia lor materială înainte de infracţiune
era bună (34%), medie (44%) şi precară doar în 22% din cazuri;
- victima era dinainte cunoscută pentru 78% din detinuti iar în 22% din
cazuri erau chiar rude;
- după comiterea infracţiunii, 42% din deţinuţi declară că au regretat, iar
34% afirmă că nu au simţit nimic deosebit;
- 58% din cei chestionaţi nu s-au gândit că vor fi descoperiţi iar 74% nu au
luat în calcul consecinţele faptei lor asupra victimei;
- pedeapsa primită e considerată de 76% din deţinuţi ca mai grea decât
fapta comisă .

Motivaţia condamnaţilor pentru “violare de domiciliu”

1
2
3
4
5
6
7
8

Surse
Deţinuţi
Tipuri de motive
%
Sub influenţa alcoolului
26
Pentru a recupera bani
18
Din răzbunare
14
Pentru uşurinţa de a
câştiga bani
Lipsuri materiale
8
Pentru a se distra
6
Din invidie
6
Educaţie precară
-

Rechizitoriu Personal
din
%
penitenciare %
12
8
4
6
12
6
-

6
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pentru a obţine anumite
bunuri materiale
Tulburări psihice
Neînţelegeri mostenire
Pentru a se ascunde de
urmăritori (a evada)
Conflict cu victima
Din gelozie
Pentru a cumpăra droguri
Influenţat de prieteni
Nu poate justifica fapta
Alt răspuns
Nu recunoaşte fapta
Nu rezultă (nespecificat)
Lipsă rechizitoriu
Non-răspuns
Total

-

6

-

-

4
2

6
2

2
2
6
12
100

2
2
20
16
16
100

2
14
2
28
18
100

Se impun anumite precizări privind motivaţia infractională:
« alcoolul » apare mai frecvent ca o scuză la condamnaţii cu vârsta de 26-35
de ani, « răzbunarea » la cei de 36-45 de ani iar « recuperarea unor sume
de bani » la cei de 22-25 de ani. În ce priveste nivelul de şcolarizare, cei cu
5-8 clase insistă pe faptul ca victima le datora bani iar cei cu şcoală
profesională, pe nevoia de răzbunare. La toate acestea, personalul de
penitenciare adaugă impulsivitatea şi carenţele educaţionale.

Deţinuţi condamnaţi pentru « ultraj »
Date semnificative
- vârsta: 44,4% au 26-35 de ani iar 20,4% au între 36 şi 45 de ani;
- studii: - V-VIII clase 37%
- şcoală profesională - 24%
- liceu - 16,7%;
- starea civilă: - 29,6% necăsătoriţi
- 27,8% - căsătoriţi şi au copii
- 20,4% - trăiesc în concubinaj şi au copii;
- starea de recidivă: 59,3% sunt recidivişti;

- familia de origine a fost organizată în 68,5% din cazuri şi avea domiciliul
în mediul urban (57,4%);
- 14,8% erau dependenţi de alcool;
- ocupaţia la data arestării: 16,8% erau muncitori calificaţi, 15% - muncitori
necalificaţi, 9,3% lucrau în agricultură, 48% nu aveau nici o ocupaţie;
- fapta a fost spontană (92,6%), comisă singur (77,8%), mai ales în mediul
urban (59,3%) şi localizată la nivelul străzii (57,4%);
- victimele au fost, de regulă, bărbaţi (92,6%), aceştia fiind 74% poliţişti,
9,3% funcţionari publici, 5,6% jandarmi, 3,7% magistraţi;
- deţinuţii declară că în timpul comiterii faptei au simţit că fac un act de
dreptate (35,2%), s-au temut (20,4%), au fost nervoşi (16,7%), satisfacţie
(14,8%);
-după consumarea infracţiunii, 46,3% din deţinuţi declară că au considerat
că au făcut o greşeală, 24% au avut un sentiment de teamă iar 11% au
fost satisfăcuţi;
- 46,3% din deţinuţi se cred vinovaţi de fapta comisă, 31,5% dau vina pe
victimă iar 7,4% apreciază că prietenii a avut rolul determinant;
- 81,5% din cei investigaţi apreciază pedeapsa primită ca fiind mai grea
decât fapta săvârşită.

Motivaţia condamnaţilor pentru “ultraj”
Surse

1
2
3
4
5

Deţinuţi Rechizitoriu Personal
din
Tipuri de motive
%
%
penitenciare %
Provocat de victimă
59,3
Sub
influenţa
alcoolului
20,4
24
(drogului)
Pentru că i se făcea o
3,7
18,5
nedreptate
Nu
suportă
autoritatea
7,5
16,8
(neîncredere în autorităţi,
nesupunure la legitimare)
Conflict
sub
influenta
16,6
-

6
7
8
9
10
11
12
13
14

alcoolului (în bar)
Surprins în timp ce fura
La îndemnul prietenilor
Din răzbunare
Educaţie precară
Pentru a se impune (pentru
prestigiu)
Pentru a se ascunde de
urmăritori ( a evada)
Alt răspuns
Non-răspuns
Total

5,4
3,7
1,9

7,4
-

3,7
1,9

-

1,9

1,9

9,3
100

1,9
37
100

57,2
100

CONCLUZII FINALE
1. Continuarea acestei investigaţii în anii următori se impune pentru
a avea o imagine amplă asupra modului în care delincvenţii români
justifică infracţiunile comise şi modificările acestora în timp. În acest context
vor trebui aduse anumite completări instrumentelor utilizate pentru a releva
aspecte de profunzime, precum:
- momentul şi împrejurările de viaţă când au început să comită
infracţiuni ( existenţa pragului delincvenţial, precocitatea traiectoriei
delincvente, dacă se poate vorbi de o „ucenicie infracţională”);
- evaluarea gradului de maturizare infracţională;
- relevarea categoriilor de delincvenţi din punctul de vedere al poziţiei
faţă de crimă, de exemplu, „executant” sau „iniţiator”;

- modul în care, diferitele categorii de delincvenţi, îşi reprezintă
reacţiile comunităţii faţă de criminalitate în general, şi anumite
infracţiuni în special precum şi gradul de încredere/neîncredere în
certitudinea pedepsei;
- distingerea, pentru fiecare delincvent,
a motivelor exogene
(„oferite” de grupul de apartenenţă) şi a celor endogene (trăsăturile
sale de personalitate, educaţia primită, etc.);
- precizarea în detaliu a relaţiilor care se stabilesc între infractor şi
victimă înainte, în timpul şi după consumarea crimei;
- rolul (ponderea) experienţei penitenciare în geneza recidivei:
învăţarea unor tehnici infracţionale, schimbarea concepţiei despre
viaţă, intrarea într-un grup infracţional constituit, amplificarea
convingerilor infracţionale, ş.a.
- cauzele reale ale renunţării la delincvenţă în cazul recidiviştilor.
2. Considerăm util înfiinţarea în cadrul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor a unui serviciu (centru) de evaluare a personalităţii
deţinuţilor, în componenţa căruia să fie psihologi, psihiatri, sociologi,
criminologi. Împreună cu specialiştii Institutului Naţional de Criminologie,
acest serviciu ar putea realiza, cel puţin pentru deţinuţii cu fapte de o
gravitate deosebită din toată ţara, analize de profunzime şi prognoze
privind evoluţia conduitei lor funcţie de capacitatea criminală identificată.
3. Pentru o bună cunoaştere a stării infracţionale din România dinamică în timp şi spaţiu, structură, evoluţii neaşteptate, cazuri deosebite,
urgenţe la nivel de intervenţie, măsuri de prevenire eficace, etc.-, este
nevoie de înfiinţarea unui „Observator al criminalităţii” unde să fie
centralizate toate datele aflate în prezent la diverse instituţii: Ministerul
Justiţiei, Parchetul General, poliţie, jandarmerie, spitale de urgenţă,
pompieri, ş.a. În acest fel, pe baza datelor analizate în mod ştiinţific, vor
putea fi formulate în timp util măsuri de intervenţie adecvate realităţilor
noastre sociale.

