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RAPORTUL ANUAL 2005: ACCENT PE INFRAC�IONALITATE �I PENITENCIARE 

Majoritatea ��rilor UE au raportat o cre�tere a infrac�ionalit��ii la regimul drogurilor 

(24.11.2005 LISABONA) De la sfâr�itul anilor 1990, înc�lc�rile regimului drogurilor („infrac�iunile la regimul 
drogurilor”) au cunoscut o cre�tere în majoritatea celor 25 de state membre UE, precum �i în Norvegia,  
afirm� Agen�ia UE pentru droguri (OEDT) în Raportul anual pe 2005 privind problema drogurilor în 
Europa, lansat ast�zi la Bruxelles (1).  

Aceast� tendin�� de cre�tere în 20 de ��ri în perioada 1998–2003, afirm� agen�ia, este deosebit de evident�   
în Estonia �i Polonia, unde infrac�iunile consemnate la regimul drogurilor au crescut de zece �i respectiv trei     
ori (2). În alte ��ri îns�, astfel de infrac�iuni au cunoscut un declin în 2003: Belgia, Spania, Italia, Malta, 
Austria �i Slovenia. 

Infrac�iunile asociate consumului de droguri reprezint� un concept larg, care include o serie de delicte,    
explic� OEDT. Se poate referi la fapte s�vâr�ite sub influen�a drogurilor, infrac�iuni comise pentru a finan�a 
consumul de droguri �i alte fapte s�vâr�ite în contextul pie�ei ilegale de droguri. În UE exist� date sistematice 
referitoare exclusiv la infrac�iunile la regimul drogurilor, chiar dac� sunt colectate prin metode diferite. 

În majoritatea statelor membre UE, consumul sau posesia de droguri (pentru uz personal) constituie cea mai 
mare parte a infrac�iunilor la regimul drogurilor, ajungând de la 39% în Polonia, la 87% în Austria �i Marea 
Britanie. În alte ��ri îns�, cea mai mare parte o reprezint� traficul de droguri: 46% în Luxemburg �i 91% în 
Republica Ceh�. 

Infrac�iunile la regimul drogurilor implic� din ce în ce mai des cocaina 

Potrivit datelor disponibile rata infrac�iunilor la regimul drogurilor legate de cocain� a crescut în perioada   
1998–2003. Aceasta variaz� considerabil de la �ar� la �ar�, de la 1% în Republica Ceh� �i Lituania la 32%    
în Italia (exclusiv infrac�iuni privind traficul de droguri). Germania este singura �ar� care raporteaz� pentru 
perioada respectiv� o sc�dere a delictelor legate de cocain�. 

Canabisul r�mâne drogul cel mai men�ionat atunci când se vorbe�te de infrac�iunile la regimul drogurilor în 
majoritatea statelor membre UE, iar rata infrac�iunilor legate de canabis a crescut din 1998 în Germania, 
Spania, Fran�a, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Malta �i Portugalia. Cifrele au r�mas totu�i stabile în Belgia, 
Republica Ceh�, ��rile de Jos, Slovenia, Suedia �i Marea Britanie �i au sc�zut în Italia �i Austria. 

Infrac�iunile la regimul drogurilor legate de heroin� sunt în sc�dere în perioada 1998–2003 în toate ��rile care 
fac obiectul raportului, cu excep�ia Austriei �i Marii Britanii, unde au crescut. 

Pân� la o treime dintre de�inu�i �i-au injectat droguri în penitenciar 

Potrivit raportului prezentat ast�zi, estim�rile recente privind num�rul de�inu�ilor care consum� droguri pe cale 
injectabil� variaz� considerabil, de la sub 1% pân� la 34%, în func�ie de popula�ia de de�inu�i studiat�. Aceasta 
înseamn� c�, în popula�iile cele mai afectate, unul din trei de�inu�i �i-a injectat droguri în perioada deten�iei, 
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ceea ce subliniaz� importan�a m�surilor de harm-reduction pentru a diminua r�spândirea bolilor infec�ioase   
(de ex. HIV, HVC). 

Toate statele membre UE, Norvegia, Bulgaria �i România asigur� în prezent asisten�� pentru consumatorii 
de droguri din penitenciare, de�i tipul �i gradul de disponibilitate al serviciilor difer� considerabil. Raportul 
men�ioneaz� c� o tendin�� remarcabil� este con�tientizarea într-o m�sur� tot mai mare a faptului c� „de�inu�ii 
au acelea�i drepturi ca �i restul popula�iei în ceea ce prive�te accesul la servicii de îngrijire medical�, inclusiv la 
asisten�� �i tratament pentru consumatorii de droguri”. Printre serviciile disponibile se num�r� programele de 
abstinen��, tratamentele de dezintoxicare, tratamentul de substitu�ie, consilierea �i educa�ia. 

Op�iunile de tratament pentru de�inu�i, în special tratamentul de substitu�ie, r�mân limitate, se afirm� în raport. 
Totu�i, în Spania, 82% dintre consumatorii problematici de opiacee beneficiaz� de tratament de substitu�ie. 
Printre ��rile care raporteaz� acum „cre�teri substan�iale” în disponibilitatea acestui tip de tratament în 
penitenciare se num�r� Fran�a (îndeosebi pe baz� de buprenorfin�) �i Irlanda. 

��rile opteaz� tot mai mult pentru tratament decât pentru încarcerare 

Închisoare poate fi un „mediu deosebit de d�un�tor” pentru mul�i dintre consumatorii problematici de droguri, 
afirm� ast�zi OEDT, într-un capitol special privind alternativele la pedeapsa privativ� de libertate pentru 
consumatorii de droguri. Majoritatea statelor membre UE �i Norvegia au adoptat acum legi care stipuleaz� o 
serie de alternative ce ar putea întârzia, evita, înlocui sau completa pedepsele privative de libertate (ex. munca 
în interesul comunit��ii, suspendarea permisului de conducere, tratamentul împotriva dependen�ei de droguri). 

Acordând o aten�ie deosebit� tratamentului ca alternativ� la închisoare, agen�ia subliniaz� actualul „consens 
politic l�rgit” de a reorienta infractorii consumatorii de droguri de la închisoare spre tratament. În multe ��ri 
închisorile sunt suprapopulate, iar op�iunea terapeutic� poate fi o modalitate punitiv� mai economic�. Op�iunea 
este aplicat� pe scar� larg� consumatorilor dependen�i de droguri, ceea ce reflect� noua viziune asupra 
acestor persoane v�zute ca pacien�i cu afec�iuni medicale �i psihosociale ce pot fi tratate.  

Legislatorii ofer� alternative terapeutice în special consumatorilor de droguri tineri �i vulnerabili. Totu�i,       
pân� în prezent foarte pu�ine programe de tratament vizeaz� nevoile tinerilor infractori. Germania, 
Luxemburg, Ungaria, Austria �i Marea Britanie se num�r� printre pu�inele ��ri care au raportat realizarea 
programelor selective de prevenire pentru infractorii afla�i la prima înc�lcare a legii (în mare parte consumatori 
de canabis), prin furnizarea de asisten�� psihologic�, instruire �i consiliere. 

„Orientarea infractorilor consumatori de droguri c�tre tratament poate contribui la reducerea criminalit��ii �i a 
altor fapte antisociale, ca �i la ajutorarea celor cu probleme legate de droguri în vederea amelior�rii s�n�t��ii �i 
a bun�st�rii lor sociale„ afirm� Wolfgang Götz, directorul OEDT. „Existen�a unor unit��i adecvate de tratament 
este esen�ial� în consolidarea acestei abord�ri. Dar, pentru a avea succes, motiva�ia din partea infractorilor 
este o condi�ie la fel de important�”.  

Noul plan de ac�iune al Uniunii Europene privind drogurile pentru perioada 2005–2008 solicit� statele membre 
s� „utilizeze în practic� �i s� dezvolte în continuare alternative la pedepsele privative de libertate pentru 
consumatorii dependen�i de droguri care comit infrac�iuni la regimul drogurilor”. 

Not� 

Pentru mai multe informa�ii privind Raportul anual pe 2005 �i toate documentele aferente, vezi 
http://annualreport.emcdda.eu.int 

(1) Vezi Buletinul statistic pe 2005 (2005 Statistical bulletin 2005), Tabloul DLO-1.  

(2) Se pare c� o modificare legislativ� din 2000, emis� în Polonia a contribuit la cre�terea infrac�iunilor la regimul drogurilor 
în aceast� �ar�.  


