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Rezumat
Din cele mai vechi timpuri oamenii au selectat plante care să aibă o acţiune
plăcută, euforizantă şi pe care le-au folosit, fie în cadrul unor ceremonii sau ritualuri
pentru stimularea plăcerii, curiozităţii, voluptăţii, fie în scopuri terapeutice pentru
înlăturarea durerii sau pentru îndepărtarea insomniei, fricii, foamei, oboselii,
epuizării. Cu timpul, constatându-se însă efectele negative pe care le au asupra
oamenilor şi societăţii în general, drogurile au fost scoase în afara legii şi, astfel, au
devenit o sursă inestimabilă pe piaţa neagră, comercializarea lor aducând profituri
enorme pentru traficanţi.
În România, tentaţia de a ajunge la stări de euforie a existat chiar şi în
vremea dacilor şi a romanilor care fumau ierburi cu efecte afrodisiace şi
halucinogene (cânepa indiană) 1. Ulterior, dacă pentru epoca premodernă nu putem
spune că există dovada unui abuz exagerat de droguri, în perioada interbelică
multiplicarea cazurilor de toxicomanie2 determină adoptarea primelor măsuri
legislative de combatere a consumului şi traficului de droguri. Instaurarea regimului
totalitar şi politica restrictivă privind dreptul de liberă circulaţie al persoanelor a
permis controlul strict al frontierelor şi a făcut ca teritoriul României să fie ocolit de
reţelele de narcotrafic şi, ca atare, fenomenul drogurilor să se manifeste sporadic şi
fără consistenţă. Astfel, înainte de anul 1990, erau descoperite anual doar câteva
cazuri de deţinere ilegală de droguri, peste 90% din persoanele implicate în astfel de
fapte penale fiind cetăţeni străini (marinari, studenţi sau turişti), iar consumul de
droguri era aproape inexistent în rândul cetăţenilor români 3.
Schimbările sociale, politice şi economice care au avut loc după anul 1989 în
România, împreună cu evoluţia situaţiei regionale geopolitice au permis conturarea
cadrului favorabil creării şi extinderii unei pieţe autohtone de comercializare ilicită a
drogurilor şi au transformat această ţară întâi într-o zonă de tranzit pentru droguri,
apoi un loc de depozitare şi chiar de producţie şi ulterior într-o piaţă pentru
consumul de droguri. România, considerată iniţial cel mult o ţară de tranzit, a
redevenit după liberalizarea frontierelor, datorită poziţiei geografice de ţară de
tranzit între Orientul Mijlociu şi Europa de Vest, atât o punte de legătură între

există documente care atestă utilizarea de către geto-daci în sacrificiile umane închinate lui
Zalmoxis şi în ceremoniile funerare de femeile geto-dace care, potrivit tradiţiei, se sinucideau la
moartea soţilor lor
2 Consumul de droguri capătă în perioada interbelică o amploare ”surprinzătoare ca proporţie chiar şi
astăzi, când cititorul este obişnuit cu relatările din mass-media referitoare la traficul şi consumul
abuziv de stupefiante” - Jenică Drăgan (1996) Drogurile în viaţa românilor, Bucureşti, Edit. Magicart
Design, , p. 185
3 majoritatea persoanelor existente în evidenţele unităţilor sanitare devenind dependente în urma
unui tratament îndelungat cu medicamente cu conţinut stupefiant ori psihotrop, pentru diferite boli
de care sufereau
1

15
Extras din volumul: Lefter, A. V. (2013). Consumul de droguri. Impact asupra unei societăţi în tranziţie.
Studiu privind consumul de substanţe psihoactive în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar.
Iaşi, România: Lumen.

Aurora Violeta LEFTER
pieţele mondiale ale lumii şi o verigă importantă a rutelor balcanice de traficare a
stupefiantelor şi precursorilor spre vestul Europei 4 cât şi o piaţă de desfacere.
Contextul geopolitic şi social al României a fost marcat, în ultimii 20 de ani,
de dificultăţile inerente perioadei de tranziţie între sistemul economiei de stat
centralizate şi crearea mecanismelor specifice economiei de piaţă. Astfel, dacă inţial
au existat doar o serie de factori favorizanţi pentru apariţia şi dezvoltarea
fenomenului drogurilor în România5, în prezent cele 2 fenomene se potenţează
reciproc:
 traficul şi consumul de droguri este favorizat de desfinţarea vechilor
structuri de control social şi de nestructurarea, în perioada de tranziţie către
democraţie şi economie de piaţă, a unui nou sistem viabil de valori, iar fluctuaţia
valorilor şi lipsa unor repere morale solide, precum şi starea materială precară se
constituie într-un veritabil handicap social, perceput de tineri ca atare. Procesul de
tranziţie către un nivel de trai ridicat e perceput de către o parte din populaţie ca un
lung şir de noi sacrificii, iar traficul de stupefiante ca una din cele mai rentabile
afaceri din Romania, pe baza căreia se pot obţine facil sume fabuloase de bani;
 dificultăţile inerente perioadei de tranziţie sunt amplificate de traficul şi
consumul de droguri care implică corupţie şi tulburarea ordinii publice (ex:
asasinate, trafic stradal, infracţiuni comise sub influenţa substanţelor psihoactive sau
pentru procurarea acestora), contribuie la amplificarea altor probleme sociale şi
sporeşte costurile legate de acordarea asistenţei medicale, menţinerea ordinii şi
aplicarea legii. O mare parte din banii publici astfel sunt necesari pentru eforturile
guvernului şi forţelor de ordine de a stabiliza economia şi ordinea publică.

Analiza tendinţei generale de poziţionare a României în traseele definitorii ale traficului ilicit din
Europa de Sud-est, a indicat plasarea ţării noastre pe 3 din cele 5 variante ale Rutei Balcanice:
a).Turcia-Grecia-Italia (itinerariul de sud); b). Turcia – Bulgaria - ex-Iugoslavia - Italia (itinerarul
central); c). Turcia - Bulgaria - România - Ungaria - Austria - Germania -Olanda (itinerarul nordic);
d). Turcia - România - Ungaria - Slovacia - Cehia - Germania - Olanda (itinerarul nordic); e). Turcia Bulgaria - România -Ucraina - Polonia - Germania (itinerarul nordic). România se află şi pe calea
africană (Egipt, Iran, Irak, Turcia, Bulgaria, România), calea asiatică (China, Rusia, Ucraina,
Republica Moldova, România), calea Americii de Sud (de unde vine cocaina, atât pe cale maritimă,
prin Mediterana, cât şi pe cale aeriană, prin aeroportul Otopeni) – în Abraham, Pavel; Roncov, Adela
Lucia; Cărăuşu, Cornel (2004)- Drogurile: aspecte juridice şi psihosociale, Timişoara: Mirton, p 12; Din
2003, date furnizate de instituţiile de aplicare a legii au arătat că teritoriul României a fost străbătut şi
de rute noi de droguri sintetice, pornind atât dinspre vest (Olanda şi Germania), cât şi dinspre est
(Ucraina).
5 liberalizarea circulaţiei peste frontieră corelată cu o dotare necorespunzătoare cu echipament tehnic
de control, creşterea semnificativă a numărului de persoane care trec frontiera, creşterea volumului
de bagaje şi mărfuri care intră sau ies din România, reîntoarcerea în ţară a unor cetăţeni români
implicaţi în diferite reţele de traficanţi de droguri, formarea noului coridor alternativ pentru
transportul drogurilor “Ruta Balcanică” (datorată conflictului care a existat în fosta Iugoslavie), lipsa
unei informări corecte privind riscurile şi consecinţele consumului de droguri, lipsa unui buget
corespunzător măsurilor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri,
necorelarea legislaţiei specifice cu cerinţele actuale impuse de controlul drogurilor
4
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