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NOI TENDIN�E ÎN POLITICA �I LEGISLA�IA PRIVIND DROGURILE 

Preocupare crescut� fa�� de impactul consumului de droguri în comunitate 

(24.11.2005 LISABONA) În multe ��ri europene exist� o preocupare crescut� fa�� de impactul din ce în ce mai 
ridicat al consumului de droguri în comunitate, afirm� ast�zi Agen�ia UE pentru droguri (OEDT) în      
Raportul anual pe 2005 privind situa�ia drogurilor în Europa.  

Într-o prezentarea special� privind consumul de droguri ca factor al tulbur�rii ordinii publice, OEDT subliniaz� 
noua tendin�� a politicilor privind drogurile de a se concentra nu numai pe reducerea consumului de droguri 
ilegale, ci �i pe comportamentele asociate consumului de droguri, care au un impact general negativ asupra 
comunit��ii.  

„Comportamentele, situa�iile �i activit��ile asociate tulbur�rii ordinii publice ca urmare a consumului de droguri 
exist� de mult timp în statele membre UE, în ��rile candidate �i Norvegia. Prin urmare, nu este vorba de un 
fenomen nou”, declar� agen�ia. „Nou� este tendin�a din ce în ce mai evident� a politicilor antidrog din unele ��ri 
de a grupa aceste fenomene sub un concept „umbrel�”, care s� fie folosit în strategiile na�ionale privind 
drogurile.” 

Pre�edintele OEDT, Marcel Reimen, afirm�: „Când vorbim despre tulburarea ordinii publice ca urmare a 
consumului de droguri, nu ne referim exclusiv la infrac�iuni, ci �i la o gam� mai larg� de comportamente 
antisociale care tulbur� siguran�a, s�n�tatea �i ordinea într-o comunitate, afectând calitatea �i gradul de 
satisfac�ie a vie�ii. Preocuparea fa�� de tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri, la care 
asist�m în prezent pe scena politic�, este un r�spuns la aceste influen�e negative asupra comunit��ilor din care 
facem parte.”  

Conform OEDT, comportamentele asociate consumului de droguri, care au un impact negativ asupra 
sentimentului de siguran�� personal� sau asupra stabilit��ii comunit��ii �i care au fost cel mai frecvent raportate 
sunt urm�toarele: consumul de droguri în locuri publice urmat sau nu de intoxica�ie; micul trafic stradal de 
droguri; infrac�iuni comise sub influen�a drogurilor; locuri publice în care se distribuie droguri; echipament de 
injectare abandonat; precum �i abordarea verbal� agresiv� din partea consumatorilor �i trafican�ilor de droguri 
�i prezen�a acestora în preajma copiilor.  

Un raport al Comisiei Europene din 2003 privind opinia cet��enilor UE fa�� de siguran�a public� �i expunerea 
la problemele asociate consumului de droguri �i infrac�iuni a relevat c� în cele 15 state membre UE, propor�ia 
celor care se sim�eau „în mare nesiguran��” pe strad� a crescut de la 8% în 1996 la 12% în 2002 (1).  

Un sondaj Eurobarometru din 2004 privind percep�ia tinerilor fa�� de droguri a ar�tat c� 63% dintre ace�tia 
considerau c� este u�or s�-�i procure droguri aproape de cas� (2).  

Percep�ia este un element cheie în abordarea tulbur�rii ordinii publice ca urmare a consumului de droguri, 
afirm� raportul, dar s-ar putea s� nu reflecte nivelurile obiective ale tulbur�rii ordinii �i ale criminalit��ii.   
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Abordarea problemei tulbur�rii ordinii publice ca urmare a consumului de droguri  

În cinci ��ri – Belgia, Irlanda, Luxemburg, ��rile de Jos �i Marea Britanie – reducerea fenomenului de 
tulburare a ordinii publice ca urmare a consumul de droguri constituie în prezent un obiectiv cheie al politicii 
na�ionale privind drogurile. Aceste ��ri implementeaz� o abordare coordonat�, îmbinând s�n�tatea cu siguran�a 
social� �i public� �i componentele de mediu.  

De�i majoritatea ��rilor UE nu raporteaz� tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri (sub 
aceast� denumire) ca pe un obiectiv central al strategiei lor na�ionale privind drogurile, faptele incluse sub 
acest termen sunt abordate la domeniul Securitate �i ordine public�. În cadrul acestui grup, majoritatea ��rilor, 
mai ales noile state membre UE, abordeaz� problema men�ionat� prin interven�ii �i legi nespecifice, care se 
refer� la aspecte cum ar fi consumul de droguri în public sau poluarea fonic�.  

În acela�i timp, alte state, cum ar fi Germania, Grecia, Fran�a, Irlanda �i Austria – au dezvoltat ini�iative ad 
hoc pentru a reduce tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri care vizeaz� consultarea �i 
coordonarea între cet��eni �i actorii implica�i în elaborarea politicilor locale privind drogurile.  

Alte r�spunsuri includ adoptarea de legi împotriva tulbur�rii ordinii publice ca urmare a consumului de droguri 
(Spania, Fran�a, Marea Britanie – de exemplu reglement�rile cu privire la petreceri; împotriva arunc�rii la 
gunoi a instrumentelor specifice consumului de droguri); ini�iative politice locale (Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Cipru �i Finlanda); m�suri de eliminare a consumului de droguri în public (Danemarca �i Germania);   
�i m�suri de harm reduction cu referire direct� la tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri. 
(Luxemburg �i Ungaria).  

OEDT afirm� c� nu este clar în ce m�sur� aceast� nou� categorie de politici antidrog reprezint� rezultatul unei 
cre�teri reale a tulbur�rii ordinii publice ca urmare a consumului de droguri �i nu a intoleran�ei crescute a 
comunit��ilor din care facem parte fa�� de consumatorii de droguri. Absen�a unei defini�ii comune, valabil� în 
întreaga UE, cu privire la tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri, precum �i a unor 
indicatori siguri de colectare a datelor, arat� c� evaluarea obiectiv� a problemei continu� s� fie dificil de 
realizat. „Dar – conchide agen�ia – este clar c� protejarea comunit��ii locale fa�� de consecin�ele negative ale 
consumului de droguri, toxicomaniei �i traficului de droguri este de actualitate ast�zi în unele p�r�i ale Europei, 
fiind o preocupare politic� foarte real�.”  

Sinteza noilor evolu�ii în politica �i legisla�ia privind drogurile  

Alte evolu�ii recente în politica �i legisla�ia privind drogurile sunt prezentate în Capitolul 1 al Raportului anual pe 
2005.  

• 26 dintre cele 29 de ��ri incluse în raport î�i desf��oar� politica privind drogurile în baza unui plan 
na�ional, a unei strategii sau a unui document similar. Diferen�a cea mai mare de opinii prive�te 
domeniul reducerii efectelor negative asociate consumului de droguri: problema este prezentat� central 
în 12 dintre documente, este men�ionat� în alte 9 �i nu este amintit� în 5.  

• Noi strategii na�ionale antidrog au intrat în vigoare în �apte ��ri: în Estonia, Fran�a, Cipru, Lituania, 
Slovenia �i Finlanda (în 2004) �i în Luxemburg (în 2005).  

• Mai multe ��ri m�soar� în prezent progresele înregistrate prin evaluarea modului de aplicare a 
strategiilor implementate. În unele ��ri, adoptarea unei strategii oficiale �i extinderea evalu�rii acesteia 
au condus la majorarea cheltuielilor aferente luptei antidrog (de ex. Ungaria �i Luxemburg). 

• În 2003 �i 2004, în câteva state membre au fost adoptate noi legi na�ionale care urm�resc reducerea 
expunerii tinerilor la droguri (Republica Ceh�, Danemarca, Spania, Letonia, Ungaria, Polonia, 
Marea Britanie).  
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• În 2003 �i 2004, unele ��ri au adoptat legi prin care au abordat problema reducerii efectelor negative 
asociate consumului de droguri (Fran�a, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie �i Norvegia). 

• În 2003 �i 2004, câteva ��ri au modificat pedepsele pentru consumul de canabis (Belgia �i Marea 
Britanie – pedepse reduse; Danemarca – pedepse majorate). În 2003, Grecia a redus pedeapsa 
maxim� pentru consumul de droguri de la cinci ani la un an, iar Ungaria a eliminat din codul s�u penal 
consumul de droguri ca infrac�iune (de�i consumul continu� s� fie sanc�ionat prin infrac�iunile de 
achizi�ie �i posesie de droguri).  

• În general, s-au în�sprit pedepsele prev�zute pentru traficul de droguri �i infrac�iunile ca urmare a 
consumului de droguri, care pun în pericol minorii. 

• Dou� ��ri au raportat c� se fac demersuri pentru reglementarea consumului de droguri la locul de 
munc� (Finlanda �i Irlanda). Prevenirea consumului de droguri în locuri specifice, cum ar fi locul de 
munc�, este subliniat� în noul plan de ac�iune al UE privind drogurile (2005–2008). Pentru mai multe 
detalii asupra Strategiei UE privind drogurile (2005-2012) �i planul de ac�iune, vezi �i Capitolul 1.  

Not� 

Prezentarea privind tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de droguri este una dintre cele trei „Teme selectate” 
care completeaz� Raportul anual pe 2005 (http://issues05.emcdda.eu.int). Celelalte dou� se refer� la utilizarea 
buprenorfinei în tratamentul de substitu�ie (vezi comentariul de pres� nr.11) �i la alternativele la pedeapsa privativ� de 
libertate pentru infractorii consumatori de droguri (vezi comentariul de pres� nr. 13) 
 
(1) Public safety, exposure to drug-related problems and crime [Siguran�a public�, expunerea la problemele �i criminalitatea 
ca urmare a consumului de droguri], Raport al European Opinion Research Group (EORG), 2003, preg�tit pentru Comisia 
European�. (http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_181_en.pdf). 
 
(2) Young people and drugs [Tinerii �i drogurile], Flash EB 158, 2004 
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf). 
 

 

 


