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Introducere 

Prin lucrarea de față, ne-am propus să cercetăm nivelul de conștientizare a consecințelor 

implicării persoanelor din mediul rural, în special de etnie romă, în infracțiuni de criminalitate 

organizată deoarece, lucrând de aproape 9 ani în domeniul combaterii infracțiunilor, inclusiv de 

crimă organizată, am constatat faptul că fenomenul este în continuă creștere iar, până în prezent, 

în România, nu am identificat lucrări sau cercetări care să trateze acest subiect. 

Ne-am propus să oferim o viziune, din punct de vedere sociologic, cu privire la evoluția 

criminalității organizate în lume și în România, punând accentul pe criminalitatea organizată din 

mediul rural, cu precădere a celei din localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din județul Iași. 

Având în vedere faptul că, din sfera infracțiunilor de criminalitate organizată, persoanele din 

grupul țintă comit, îndeosebi, infracțiuni economice, respectiv evaziune fiscală și spălare a 

banilor, aceste fapte vor fi abordate corespunzător. 

Abordarea metodologică a cuprins atât o dimensiune calitativă, prin observarea 

comportamentelor și realizarea unor interviuri cât și o dimensiune cantitativă, prin aplicarea de 

chestionare și studierea datelor statistice cu privire la fenomenul cercetat. Am ales să utilizăm 

un set de patru metode complementare de cercetare sociologică pentru a obține rezultate cât mai 

conforme cu realitatea. Prin aceste metode, am dorit să verificăm teorii cu privire la implicarea 

peroanelor din mediul rural în infracțiuni de criminalitate organizată dar și să generăm noi 

ipoteze, pe baza propriilor constatări. 

„Punerea în discuție a conceptului de criminalitate organizată este strâns legată de 

existența, pe lângă fenomenul juridic în sine și de existența unui fenomen sociologic al crimei 

organizate. Nu este ușor să se cuantifice niciunul dintre cele două fenomene și, în special, să fie 

definite pentru că, în afară de unele trăsături comune, natura, motivele și originea crimei 

organizate diferă de la o țară la alta”1. 

Lucrarea este structurată în șapte capitole, potrivit clasificării propuse, respectiv: 

capitolul I – Criminalitatea organizată, o abordare sociologică, capitolul II – Criminalitatea 

organizată din România contemporană, o abordare sociologică, capitolul III – Comunitățile 

rurale din România, capitolul IV – Metode și tehnici specifice cercetării sociologice a 

criminalității organizate, capitolul V – Rezultatele cercetării calitative (de teren) cu privire la 

criminalitatea organizată în comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din județul Iași, capitolul VI 

– Rezultatele cercetării cantitative cu privire la criminalitatea organizată în comunitățile Grajduri 

și Lunca Cetățuii din județul Iași și capitolul VII – Soluții și strategii de intervenție privind 

combaterea criminalității organizate – din perspectivă sociologică și juridică.  

                                                 
1 Codruț Olaru, Particularitățile criminalității organizate în România, ediția a II-a, București, Editura Hamangiu, 

2015, p. 2. 



2 

 

Capitolul I – Criminalitatea organizată, o abordare sociologică 

 

În primul capitol, ne-am propus să definim noțiunea de criminalitate, să enumerăm o serie 

de teorii care analizează cauzalitatea criminalității, să prezentăm cum a apărut și s-a dezvoltat 

criminalitatea organizată în lume și care sunt caracteristicile acesteia.  

 

I.1. Noțiunea de criminalitate 

Ce se înțelege prin criminalitate? Atunci când vorbim de criminalitate, ne referim la 

„totalitatea infracțiunilor săvârșite pe un anumit teritoriu într-o anumită perioadă”2. 

 

I.2. Teorii elaborate cu privire la cauzalitatea criminalității  

Numeroși sociologi și criminologi au încercat să găsească explicații pentru 

comportamentele deviante, propunând diverse teorii sau efectuând numeroase experimente 

pentru a putea stabili ce anume determină un individ să aibă o conduită infracțională, unii 

susținând că există o anumită predispoziție spre comiterea unor fapte antisociale la unele 

persoane iar alții că, în anumite circumstanțe excepționale, orice om poate deveni infractor. 

 

I.3. Apariția și evoluția criminalității organizate 

Criminalitatea a existat încă din cele mai vechi timpuri, iar autoritățile au încercat să 

contracareze extinderea fenomenului și, odată cu dezvoltarea instituțiilor statului care aveau ca 

scop prevenirea și combaterea infracționalității, s-au dezvoltat și practicile infracționale iar 

infractorii au început să se asocieze și să se specializeze, stabilindu-și roluri bine definite în 

cadrul grupurilor în care acționau. 

 

I.4. Caracteristici și tipologii 

De-a lungul timpului au existat și continuă să existe forme diferite de manifestare ale 

criminalității organizate, în funcție de zona geografică, cultura populației sau nivelul de 

dezvoltare al țărilor. În toate organizațiile de criminalitate organizată se remarcă organizarea de 

tip piramidal, loialitatea membrilor și mai ales nedivulgarea datelor din interiorul organizației. 

În practică am observat faptul că, în cazul marilor grupări infracționale organizate, 

membrii acestora au puterea de a penetra toate mediile (politic, judiciar, polițienesc), reușind 

inclusiv să aibă acces la informații care nu sunt destinate publicității, prin intermediul unor 

funcționari corupți.  

                                                 
2 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, DEX – Dicționarul explicativ al limbii 

române, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Univers Enciclopedic Gold, 2016, p. 272. 
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Capitolul II – Criminalitatea organizată din România contemporană. O 

perspectivă sociologică 

 

În cel de-al doilea capitol, am analizat evoluția fenomenului de criminalitate organizată 

în România, am prezentat caracteristicile și formele de manifestare ale criminalității organizate 

pe teritoriul țării noastre, am identificat tehnici de prevenire și combatere a fenomenului și am 

abordat problematica criminalității organizate și a etniei rome. 

 

II.1. Evoluția fenomenului 

După revoluția din anul 1989, sistemul dictatorial a fost înlocuit cu democrația și 

societatea a intrat într-un proces de evoluție rapidă, fapt ce a surprins oarecum autoritățile, care 

nu au putut reacționa prompt, nici din punct de vedere legislativ și nici pentru contracararea, cu 

succes, a diferitelor fapte antisociale. 

„Într-un amplu studiu comparativ realizat în capitalele est-europene (Varșovia, Praga, 

Budapesta, București, Sofia, Moscova), a reieșit că, între cele 22 de motive de neliniște 

prezentate subiecților investigați, agresivitatea și violența, ca și criminalitatea organizată, ocupă 

primele două locuri cu un procent de 75%, respectiv 70%, față de degradarea stării sociale (58%), 

războiul sau pericolul de război (57%), șomajul (48%) (vezi graficul 1)”3. 

 

Sursa: Tudor Amza și Cosmin Petronel Amza, op. cit., p. 263. 

 

                                                 
3 Tudor Amza și Cosmin Petronel Amza, Criminologie: tratat de teorie și politică criminologică, București, Editura 

Lumina Lex, 2008, p. 263. 
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II.2. Caracteristici și tipologii 

„Ca element esențial trebuie să se rețină că activitățile ce compun crima organizată au un 

caracter secret și bine organizat, din care cauză realizează un impact social deosebit de negativ, 

în multe state constituind cancerul perfid care vlăguiește puterea societății, amenință integritatea 

guvernelor, determină creșterea taxelor care se adaugă la prețul mărfurilor, periclitează siguranța 

și locurile de muncă ale cetățenilor, aduce daune agenților economici aflați în competiție, 

controlează prin forța banilor sindicatele, în final realizând o puternică influență în sfera 

economicului, socialului și mai ales politicului”4. 

 

II.3. Forme de manifestare ale criminalității organizate în România 

Când ne referim la structuri de criminalitate organizată, avem în vedere grupuri 

infracționale care săvârșesc următoarele tipuri de infracțiuni: trafic de persoane, traficul de 

droguri, infracțiuni de criminalitatea informatică, evaziunea fiscală, spălare a banilor și finanțare 

a actelor de terorism, toate acestea fiind infracțiuni de o gravitate extremă. 

 

II.4. Tehnici de prevenire și combatere a criminalității organizate 

În cazul criminalității organizate, marea provocare pentru autorități este să afle din timp 

cine și ce activități ilicite derulează sau intenționează să deruleze, pentru a putea documenta 

activitatea acestora și, în final, să declanșeze mecanisme care să elimine amenințările la adresa 

siguranței societății și cetățenilor. Pentru aceasta sunt utilizate instrumente și tehnici speciale de 

investigare și urmărire a membrilor unor grupări infracționale organizate (interceptări telefonice 

sau ambientale, supravegheri video, colaboratori și investigatori sub acoperire). 

 

II.5. Criminalitatea organizată și etnia romă 

Ca o percepție generală, romii nu sunt priviți bine de către comunitățile în care trăiesc. 

Ei sunt imediat catalogați ca practicanți ai cerșetoriei, înșelătoriilor sau furturilor. De-a lungul 

timpului, aceștia și-au procurat resursele prin strategii ilegale și astfel, comunitățile au început 

să îi marginalizeze.  

Când vorbim de grupuri de criminalitate organizată în comunitățile de romi, se remarcă 

faptul că „modul de organizare este de tip mafiot. Familia, destul de numeroasă, reprezintă 

primul pas în organizare. În principal, aceasta are la bază principiul rudeniei (prolificitatea rasei 

permițând acest lucru) și legea tăcerii. În capul familiei se află șeful, ce conduce totul și are 

drepturi depline asupra celorlalți”5.  

                                                 
4 Ion Pitulescu, Al treilea război mondial – Crima organizată, București, Editura Național, 1996, p. 10. 
5 Damian Miclea, Hățișurile crimei organizate, București, Fundația Culturală Libra, 2000, p. 28. 
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Capitolul III – Comunitățile rurale din România 

 

În cel de-al treilea capitol, am definit comunitatea rurală, am prezentat evoluția populației 

din România (la nivel urban și rural), am prezentat tipologiile relevante ale satelor din România, 

am abordat problema criminalității în zonele rurale și am prezentat cele două comunități în care 

am desfășurat cercetarea (localitățile Grajduri, comuna Grajduri și Lunca Cetățuii, comuna 

Ciurea, ambele din județul Iași). 

 

III.1. Delimitări conceptuale 

Termenul de comunitate este definit de Boudra ca fiind „un ansamblu de relații sociale 

complexe a cărui natură și ale cărui orientări sunt examinate în contexte specifice: religios, 

economic, științific etc.”6. „Ca și familia, prietenia, cunoașterea, comunitatea este ceva bun de 

la prima vedere. Această prezumție favorabilă este justificată de ceea ce învățăm din experiență. 

De aici și interesul mare pentru cei care vor să o falsifice, să mintă la adăpostul ei, să amintească 

forțat de ea”7. 

 

III.2. Evoluția populației 

Din datele furnizate de către Institutul Național de Statistică, în perioada 2003 – 2017, 

populația României a scăzut, tendințele manifestându-se atât în mediul urban cât și în cel rural.  

 

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de I.N.S., disponibile la http://statistici.insse.ro 

 

                                                 
6 Raymond Boudra (coord.), Dicționar de sociologie, traducere de Mariana Țuțuianu, completări privind sociologia 

românească Maria Larionescu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009, p. 49. 
7 Tudor Pitulac, Sociologia comunității, Iași, Institutul European, 2009, p. 22. 
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III.3. Perspectiva sociologică asupra dezvoltării comunitare 

Spațiul rural, ca și cel urban, din punct de vedere geografic, constituie o așezare formată 

din mai mulți sau mai puțini locuitori. „Prin urmare, sub denumirea de cadru biologic, sociologia 

cercetează problema populației sub diferitele ei aspecte, împreună cu diferitele urmări asupra 

vieții sociale a satului”8.  

În funcție de așezarea geografică, unele comunități pot avea potențial turistic, agricol sau 

industrial. Alte comunități sunt izolate și nu au acces ușor la facilități, ceea ce nu permite o 

dezvoltare susținută. 

 

III.4. Tipologii relevante ale satelor României 

Din punct de vedere cultural, satele românești pot fi tradiționale, asociate cu izolarea, cu 

minorități religioase, cu minorități etnice, moderne sau de imigrare. 

„Satul românesc contemporan este un tărâm al schimbării, al căutării identitare, al 

experimentării diferitelor modele, fiecare cu istoria sa relaționată în mod specific cu ruralul de 

la noi. Satul tradițional, cvasiagricol, izolat, ca o lume închisă, este modelul care pare a fi 

dominant în stereotipurile populației. Satul modern, nonagricol, i se opune”9. 

 

III.5. Criminalitatea în zonele rurale românești 

Putem spune că principalii factori favorizanți ai criminalității sunt sărăcia și educația 

precară. „Lipsa de educație și sărăcia fac ca șansele de acces ale indivizilor la resursele de 

bunăstare să fie limitate ori aproape inexistente. În aceste condiții, indivizii apelează la însușirea 

ilegală a unor resurse care nu le aparțin. Se ajunge la situația în care infractorii ajung să elaboreze 

o adevărată ideologie de legitimare a acțiunilor lor: sărăcia este invocată drept scuză sau condiție 

determinantă a infracțiunii, iar lipsa de educație, drept circumstanță atenuantă”10. 

 

III.6. Comunitățile rurale din județul Iași 

Spre deosebire de tendințele cu privire la populația României, în județul Iași, am constatat 

că populația este în creștere, iar dominante sunt persoanele care locuiesc în mediul rural.  

Din statisticile oficiale rezultă faptul că, în județul Iași, sunt înregistrate un număr de 93 

de comune, care totalizează un număr total de 331 de localități, printre care și localitățile Grajduri 

și Lunca Cetățuii, unde am efectuat noi cercetarea. 

  

                                                 
8 Traian Herseni, Curs de sociologie rurală, București, Editura Renaissance, 2007, p. 171. 
9 Bogdan Voicu, „Introducere. Pe drumul către șase sate” în Mălina Voicu și Bogdan Voicu (coord.), Satul românesc 

pe drumul către Europa, Iași, Polirom, 2006, p. 16. 
10 Ioan Mihăilescu, Sociologie generală: concepte fundamentate și studii de caz, Iași, Editura Polirom, 2003, p. 308. 
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Capitolul IV – Metode și tehnici specifice cercetării sociologice a 

criminalității organizate 

 

În capitolul al patrulea, am prezentat care a fost scopul cercetării, ce obiective și ipoteze 

am avut stabilite, care a fost grupul țintă, ce metode de cercetare am utilizat și care au fost limitele 

cercetării. În acest capitol am considerat util să abordăm, din punct de vedere teoretic, cele patru 

metode și tehnici utilizate, respectiv observația, interviul, chestionarul și analiza documentelor 

sociale, în eventualitatea în care această lucrare va fi citită și de persoane care nu dețin noțiunile 

necesare cu privire la cercetarea sociologică, încercând să punctăm principalele caracteristici ale 

fiecărei metode și tehnici.  

 

IV.1. Scopul cercetării 

Cu ocazia cercetării efectuate am dorit să aflăm nivelul de cunoaștere al fenomenului de 

criminalitate organizată în rândul locuitorilor din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, din 

județul Iași, cu accent pe etnia romă. „În primul rând, investigația în domeniul științelor sociale 

și comportamentale, ca oricare cercetare științifică, are ca scop descoperirea adevărului, nu 

producerea dovezilor pentru susținerea unei poziții deja adoptate”11. 

 

IV.2. Obiectivele și ipotezele cercetării 

Ca obiective ale cercetării ne-am propus următoarele: 

1. Identificarea opiniilor pe care grupul țintă le are cu privire la infracțiunile de 

constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare a banilor. 

2. Determinarea nivelului de înțelegere a grupului țintă asupra fenomenului de 

criminalitate organizată. 

3. Identificarea atitudinii grupului țintă la aflarea consecințelor comiterii acestor 

tipuri de infracțiuni: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de 

bani (vor înceta comiterea lor sau îi vor preveni pe alți membri ai comunității cu privire la sistarea 

sau evitarea comiterii de acte infracționale). 

 

Pentru a putea realiza obiectivele propuse, înainte de a ne deplasa în teren și de a obține 

documentele solicitate de la mai multe instituții, am formulat o serie de ipoteze, care să poată fi 

verificate cu ocazia cercetării în cele două comunități rurale. 

Astfel, unele dintre ipotezele formulate în cadrul cercetării au fost următoarele: 

                                                 
11 Septimiu Chelcea, Inițiere în cercetarea sociologică, București, Editura Comunicare.ro, 2004, p. 23. 
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- În comunitățile rurale unde locuiesc persoane de etnie romă, aceștia din urmă, 

locuiesc în cartiere dedicate și nu la un loc cu populația majoritară; 

- Comunitatea joacă un rol important în formarea deprinderilor infracționale; 

- Românii din cele două comunități preferă să se căsătorească, în timp ce persoanele 

de etnie romă preferă să trăiască în concubinaj; 

- Există diferențe de identificare a infracțiunilor de criminalitate organizată, după 

etnie.  

- Persoanele de etnie romă își înființează societăți comerciale timpuriu, imediat cum 

legea le permite; 

- Nivelul de școlarizare al persoanelor de etnie romă din comunitățile Grajduri și 

Lunca Cetățuii se limitează la ciclul primar; 

- Persoanele de etnie romă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii sunt implicate 

în activități infracționale specifice criminalității organizate, pe întreg teritoriul țării; 

- Unii bărbați și unele femei de etnie romă sunt implicați/implicate în activități 

infracționale specifice grupurilor de criminalitate organizată; 

- Majoritatea persoanelor de etnie romă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii nu 

au cunoștințe cu privire la ce reprezintă criminalitatea organizată; 

- Majoritatea persoanelor de etnie romă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii nu 

recunosc implicarea în activități de criminalitate organizată; 

- Majoritatea persoanelor de etnie romă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii nu 

consideră infracțiunea de evaziune fiscală ca fiind o infracțiune gravă; 

- Persoanele de etnie romă au fost cercetate penal în mod semnificativ mai mare decât 

românii din cele două comunități; 

- Există o probabilitate mai mare ca persoanele cu antecedente penale să cunoască alte 

persoane care au săvârșit infracțiuni (de criminalitate organizată); 

- În comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii se comit cu precădere infracțiuni de 

evaziune fiscală și spălare a banilor; 

- În comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii există staboruri care sunt considerate mai 

presus de organele de anchetă penală; 

- În cadrul familiilor de etnici romi, bărbatul este exclusiv cel care are putere de 

decizie, femeia are doar rolul de a avea grijă de casă și copii, nefiind consultată la luarea 

deciziilor; 

- În comunele Grajduri și Lunca Cetățuii sunt înregistrate mai multe societăți decât 

media pe țară. 
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În stabilirea ipotezelor am avut în vedere experiența directă în relația cu persoanele de 

etnie romă care săvârșesc infracțiuni de criminalitate organizată, încercând să intuim relațiile 

dintre faptele și fenomenele observate. „O ipoteză este enunțul unei realități cauzale într-o formă 

care permite verificarea empirică”12. 

 

IV.3. Grupul țintă 

Locuitori din localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, județul Iași, cu precădere cei de etnie 

romă. 

 

IV.4. Colectarea datelor 

Abordarea metodologică a cuprins atât o dimensiune calitativă, prin observarea 

comunităților și realizarea unor interviuri cât și o dimensiune cantitativă, prin aplicarea de 

chestionare și studierea datelor statistice cu privire la fenomenul cercetat. 

Pentru atingerea obiectivelor, am observat activitățile desfășurate în comunitățile rurale 

Grajduri și Lunca Cetățuii, am adresat întrebări și am ascultat păreri diferite ale populației cu 

privire la problematica cercetată. Am notat opiniile persoanelor cu care am intrat în contact, dar 

am ținut cont și de realitate, având în vedere lucrurile pe care le cunoaștem din activitatea 

profesională și verificând informațiile despre care am auzit pentru prima dată, pentru a nu ne 

forma o imagine falsă. 

Pe timpul cercetării, am intervievat persoane care au săvârșit infracțiuni de evaziune 

fiscală și spălare de bani, în cadrul unui grup infracțional organizat și care se află în diferite stadii 

procesuale (cercetat la parchet, trimis în judecată, condamnat etc.) dar și alți membri ai 

comunității care nu au fost cercetați penal, precum și doi specialiști (polițist și procuror). 

Pentru colectarea datelor am aplicat și un număr de 181 de chestionare, dintre care un 

număr de 78 în localitatea Grajduri (44 de români și 34 de etnici romi) și un număr de 103 în 

localitatea Lunca Cetățuii (52 de români și 51 de etnici romi). 

Totodată, am analizat și o serie de documente sociale (rapoarte de activitate și statistici 

furnizate de către D.I.I.C.O.T., rechizitorii întocmite la nivelul D.I.I.C.O.T. / D.N.A., declarații 

inculpați și martori, statistici ale O.N.R.C., statistici furnizate de către I.P.J. Iași, statistici 

furnizate de către Serviciul de Probațiune Iași, statistici încarcerați furnizate de către A.N.P. și 

statistici dosare înregistrate la Tribunalul Iași și Curtea de Apel Iași) cu privire la infracțiuni 

săvârșite de către persoane domiciliate în localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din județul Iași, 

cu precădere cele de etnie romă. 

                                                 
12 Theodore Caplow apud Septimiu Chelcea, op. cit., p. 50. 
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IV.5. Metode și tehnici de cercetare 

Pentru realizarea scopului propus, am utilizat un set de patru metode complementare de 

cercetare sociologică și anume: observația, interviul, chestionarul și analiza documentelor 

sociale, încercând să obținem rezultate cât mai conforme cu realitatea. Prin aceste metode, am 

urmărit să aflăm atât nivelul de cunoaștere și de înțelegere cu privire la fenomenul de 

criminalitate organizată al persoanelor din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din județul 

Iași, cât și să identificăm atitudinea grupului țintă la aflarea consecințelor comiterii unor 

infracțiuni din sfera criminalității organizate. Raționamentul pentru care am ales să folosim 

metode atât cantitative cât și calitative de culegere a datelor, a avut în vedere faptul că, „orice 

demers științific cuprinde, pe lângă o latură cantitativă și una calitativă, iar ignorarea acesteia 

din urmă poate duce la căderea în empirism”13.  

Am dorit astfel, să ne deplasăm în comunități pentru a vedea realitatea (prin observația 

și interviurile realizate), dar ne-am și informat asupra realității, solicitând date statistice și 

rapoarte elaborate de diverse instituții cu privire la fenomenul criminalității organizate și spațiul 

rural. 

 

IV.6. Limite ale cercetării 

„Întreaga cunoaștere este incertă. Certitudini avem doar în credințele noastre, în rest 

domnește incertitudinea. Cercetătorul care nu se îndoiește – în sens cartezian – de rezultatele 

investigației lui nu merită să fie luat în considerație”14. 

Având în vedere populația țintă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din care s-au 

selecționat 11 persoane pentru realizarea interviurilor, nu putem extinde rezultatele cercetării 

prin generalizare la toți membrii comunității implicate în activități infracționale. Și în cazul 

chestionarelor aplicate, considerăm că eșantionul selectat a fost reprezentativ însă, situația reală 

cu privire la nivelul de cunoaștere a persoanelor care au acceptat să furnizeze date, nu poate fi 

extins la toată populația celor două comunități. 

O altă barieră întâlnită în parcurgerea etapelor cercetării a fost cea legată de accesul în 

cele două comunități. A mai existat o problemă care ține de gradul de sinceritate al 

respondenților, fiind totuși vorba de fapte cu caracter penal, este posibil ca aceștia să ascundă 

anumite aspecte, din teama de a nu fi trași la răspundere și pentru alte fapte, nedescoperite încă 

de anchetatori. 

  

                                                 
13  Cristina Gavriluță, „Prefață. Observația și provocarea alterității” în Henri Peretz, Metodele în sociologie: 

observația, traducere și prefață de Cristina Gavriluță, Iași, Institutul European, 2002, p. 6. 
14 Septimiu Chelcea, op. cit., p. 41. 
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Capitolul V – Rezultatele cercetării calitative (de teren) cu privire la 

criminalitatea organizată în comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din 

județul Iași  

 

În cel de-al cincilea capitol, am prezentat evoluția criminalității organizate din județul 

Iași și care sunt elementele specifice comunităților studiate și am procedat la consemnarea 

rezultatelor obținute din cercetarea de teren prin observație și interviurile realizate, analizând atât 

ipotezele care s-au confirmat cât și pe cele care nu s-au confirmat, fiind totodată în măsură să 

elaborăm noi ipoteze. 

 

V.1. Aspecte preliminare privind criminalitatea organizată în comunitățile Grajduri și 

Lunca Cetățuii din județul Iași 

Criminalitatea organizată, la fel ca și criminalitatea în general, se dezvoltă în medii 

prielnice, profitând de sărăcie, lipsa școlarizării și modelul impus de comunitate, putând spune 

că este oportunistă. Cu cât membrii unei comunități sunt predispuși la a comite infracțiuni, cu 

atât și alți membri, în special cei tineri, se vor implica în astfel de activități ilicite. 

În județul Iași, cu precădere în localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, grupurile de 

criminalitate organizate se orientează din ce în ce mai mult către infracțiuni din sfera economică, 

săvârșind cu preponderență fapte de evaziune fiscală, la nivel național și al spațiului comunitar. 

În concret, imediat după ce au împlinit vârsta de 18 ani, majoritatea romilor își înființează 

o societate comercială pe care, ulterior, o introduc în circuite financiare fictive, de pe urma cărora 

obțin sume însemnate de bani. Etnicii romi apelează la înființarea unor societăți comerciale cu 

răspundere limitată, această formă fiind cea mai la îndemână, având costurile de înființare cele 

mai mici. 

Societățile comerciale, care nu vor fi implicate în relații comerciale reale, poartă 

denumirea de societăți fantomă și, deși acestea aparent rulează cantități impresionate de bani, 

statul nu reușește să încaseze vreun leu de pe urma activităților desfășurate. După ce reușesc să 

obțină profit, în urma infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, etnicii romi investesc 

masiv în autoturisme de lux, case cu multe turnulețe și bijuterii scumpe. 

„De altfel, fenomenul evazionist a fost favorizat de existența firmelor fantomă a căror 

înființare a fost și este încurajată de însăși comportarea incorectă a unor funcționari publici care 
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au acceptat confirmarea de situații nereale referitoare la înființarea și derularea activității 

acestora, devenind în acest fel complicii ai infractorilor”15. 

 

V.2. Observația sociologică 

Pentru atingerea obiectivelor am realizat cercetarea de teren în comunitățile rurale 

Grajduri și Lunca Cetățuii, ambele situate în județul Iași. 

Cercetarea a fost efectuată în perioada noiembrie 2017 – mai 2018, în baza unui ghid de 

observație, atât prin observarea în mod direct și continuu, în timpul zilei a activităților 

desfășurate în cadrul comunităților cât și cu ocazia realizării interviurilor și aplicării 

chestionarelor. Am reușit să efectuăm fotografii ale locuințelor, persoanelor și activităților care 

se desfășurau la momentul prezenței noastre în cele două comunități, o parte dintre fotografii 

fiind integrate în prezenta lucrare. 

Încă de la primele deplasări în cele două comunități am remarcat faptul că acestea sunt 

diferite față de celelalte comunitățile rurale, unde nu întâlnim cartiere populate doar de etnici 

romi. Apropiindu-ne de cele două localități, deși nivelul de trai este unul scăzut, în ambele cazuri 

am remarcat, de la distanță, palatele opulente, viu colorate și cu multe turnulețe, specifice 

etnicilor romi.  

 

V.3. Interviul semidirectiv 

Prin interviurile realizate, am dorit să obținem date cu privire la criminalitatea organizată, 

atât de la persoanele de etnie romă, cât și de la specialiștii care activează în domeniul prevenirii 

și combaterii infracțiunilor din sfera criminalității organizate.  

Pentru realizarea interviurilor cu persoanele de etnie romă a trebuit să ne deplasăm în 

cele două comunități, în zona lor de confort, și abia atunci am putut purta discuții cu privire la 

aspectele care ne interesau. 

 

V.3.1. Interviuri cu persoane de etnie romă 

În urma cercetării, s-a constatat că vârsta la care persoanele de etnie romă încep să fie 

implicate în activități evazioniste este timpurie, imediat după ce tinerii împlinesc 18 ani iar legea 

le permite să-și înființeze o societate comercială. Aceștia urmează modelul din familie, fiind o 

practică deținerea de societăți comerciale.  

La baza hotărârii de a înființa o firmă, un rol extrem de important o are comunitatea. În 

localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii este o practică generalizată deținerea de societăți 

                                                 
15  Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării – Analiza Activității Consiliului Național de Acțiune 

Împotriva Corupției și Crimei Organizate în anul 1997 – nr. C.N./133 din 29.01.1998, p. 7. 
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comerciale și implicarea acestora în circuite financiare fictive, dar răspunderea fie nu este 

asumată de nimeni, fie se încearcă acreditarea ideii că, abia după ce au fost cercetați penal, au 

înțeles gravitatea faptelor în care au fost implicați. 

În ceea ce privește noțiunile deținute despre criminalitatea organizată, evaziune fiscală 

sau spălare a banilor, persoanele intervievate au declarat fie că nu știu ce reprezintă, fie că știu 

ce reprezintă fiecare infracțiune în parte. În cazul celor care au susținut că știu ce înseamnă, au 

fost situații în care aceștia au dat definiții aproape de realitate, dar au fost și situații în care aceștia 

au încercat, fără succes, să explice ce reprezintă fiecare infracțiune în parte. Astfel, deși 

pretindeau că dețin cunoștințele necesare, în fapt, aceștia nu au reprezentarea a ceea ce reprezintă 

infracțiunile de criminalitate organizată. 

În ceea ce privește atitudinea față de alți membri ai comunității la aflarea consecințelor 

comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și 

spălare de bani, părerile respondenților sunt împărțite: o parte susțin că anunță doar membrii 

familiei, altă parte susțin că anunță pe toți membrii comunității iar o altă parte susțin că nu anunță 

pe nimeni, pentru că fiecare face ce vrea și nu sunt ei în măsură să dea indicații. 

În finalul interviurilor am dorit să aflăm care este părerea persoanelor intervievate despre 

nivelul criminalității organizate din comunitate și am avut plăcuta surprindere să constatăm că 

aceștia nu neagă implicarea membrilor comunităților în activități ilegale de evaziune fiscală. 

 

V.3.2. Interviuri cu specialiști 

Opinia ambilor specialiști este că există criminalitate organizată în România și în județul 

Iași, iar fenomenul este în plină dezvoltare. Cei doi specialiști consideră că, în mediul urban este 

întâlnită în special criminalitate organizată, dar conexiunile acesteia ating și mediul rural. 

Domeniile în care crima organizată își face simțită prezența variază de la traficul de 

droguri, traficul de persoane, traficul de migranți, criminalitatea informatică ajungând până la 

infracțiuni economice sau de finanțare a terorismului și spălare a banilor. 

Din interviurile realizate cu cei doi specialiști a rezultat implicarea persoanelor de etnie 

romă în infracțiuni de criminalitate organizată, de regulă infracțiuni economice. Referitor la 

atitudinea persoanelor de etnie romă cu ocazia investigațiilor penale în care sunt implicați, cei 

doi specialiști au susținut că aceștia încearcă să se victimizeze, susțin că nu cunosc legile și că 

sunt folosiți de către alte persoane.  
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Capitolul VI – Rezultatele cercetării cantitative cu privire la criminalitatea 

organizată în comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii din județul Iași  

 

În capitolul al șaselea, am procedat la consemnarea rezultatelor obținute din analiza 

chestionarelor aplicate și din studierea documentelor sociale și a datelor statistice oficiale 

obținute cu privire la implicarea membrilor comunităților Grajduri și Lunca Cetățuii în activități 

ilegale, analizând ipotezele formulate. 

 

VI.1. Chestionarul 

Pentru a identifica noțiunile pe care membrii comunităților Grajduri și Lunca Cetățuii le 

dețin cu privire la infracționalitate, în general, și criminalitate organizată, în particular, am aplicat 

chestionare unui număr de 181 de persoane care locuiesc în cele două comunități. Astfel, am 

obținut date de la un număr de 78 de persoane din localitatea Grajduri (44 de români și 34 de 

etnici romi) și 103 persoane din Lunca Cetățuii (52 de români și 51 de etnici romi). 

 

VI.1.1 Elemente de statistică descriptivă 

 

VI.1.1.1. Respondenți de etnie romă 

În prima parte, am analizat răspunsurile primite de la cele 85 de persoane de etnie romă 

din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii. Dintre participanți, un procent majoritar de 77,65% 

a fost reprezentat de bărbați (66 de respondenți), femeile având un procent de 22,35% (19 

respondenți).  

În ceea ce privește vârsta respondenților, un procent majoritar de 55,29% a fost 

reprezentat de persoane între 19 și 40 de ani (47 de respondenți), urmat de un procent de 40% 

reprezentat de persoane între 41 și 60 de ani (34 de respondenți) și, în final, de un procent de 

4,71% reprezentat de persoanele cu vârsta peste 60 de ani (4 respondenți.) 

Cu ocazia aplicării chestionarelor am descoperit faptul că, majoritatea etnicilor romi sunt 

creștini ortodocși, un procent de 92,94% (79 de respondenți) și doar 7,06% sunt creștin 

protestanți – penticostali (6 respondenți). 

Pe timpul cercetării, am constat faptul că, în comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, sunt 

înregistrate numeroase societăți comerciale iar principala infracțiune pentru care locuitorii din 

cele două comunități sunt cercetați este evaziune fiscală. Astfel, am dorit să stabilim câte 

persoane din cele intervievate dețin sau au deținut societăți comerciale, rezultatul fiind că un 

procent de 27,1% dintre respondenți dețin, în prezent, o societate comercială (23 de respondenți) 
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și un procent de 69,4% au deținut în trecut societăți comerciale (59 de respondenți). Toți 

respondenții au răspuns că știu în comunitate persoane care dețin societăți comerciale. 

În ceea ce privește antecedentele penale, 40% dintre respondenți au susținut că au fost 

cercetați penal (34 de respondenți), iar dintre aceștia, un procent de 91,17% au fost cercetați 

penal pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală (31 de respondenți). 

Am dorit să mai aflăm de la respondenți ce infracțiuni consideră că sunt cele mai 

frecvente și totodată importante. Pentru a lămuri acest aspect, am folosit o întrebare deschisă, 

fiecare respondent enunțând, în mod spontan, ce infracțiuni consideră el că au loc cel mai 

frecvent și care sunt și importante. Cu acest prilej am reușit să stabilim următoarea ordine: 

infracțiunea de omor este o infracțiune importantă și frecventă (48,24%), urmată de evaziunea 

fiscală (22,35%) și viol (18,82%).  

Cu privire la criminalitatea organizată, am constatat faptul că majoritatea respondenților 

consideră că dețin noțiuni despre ce reprezintă criminalitatea organizată (59,5%), că au 

văzut/auzit emisiune despre criminalitatea organizată (72,6%) și că există persoane în comunitate 

care au fost cercetate penal pentru săvârșirea unor infracțiuni din sfera criminalității organizate 

(56%).  

Totodată, deși majoritatea respondenților consideră necesară o lege cu privire la 

prevenirea și combaterea criminalității organizate (86,9%), doar o mică parte dintre aceștia și 

cunosc o astfel de lege (12,9%). 

 

VI.1.1.2. Respondenți români 

În cea de-a doua parte, am analizat răspunsurile primite de la cei 96 de români (44 din 

localitatea Grajduri și 52 din localitatea Lunca Cetățuii). Dintre participanți, de această dată, un 

procent majoritar de 52,08% a fost reprezentat de femei (50 de respondenți), bărbații având un 

procent de 47,92% (46 respondenți). 

În ceea ce privește vârsta respondenților, un procent majoritar de 56,25% dintre aceștia a 

fost reprezentat de persoane între 19 și 40 de ani (54 de respondenți), urmat de un procent de 

37,5% cu vârsta între 41 și 60 de ani (36 de respondenți) și, în final, de un procent de 6,25 din 

respondenți reprezentat de persoanele cu vârsta peste 60 de ani (6 respondenți). 

Cu ocazia aplicării chestionarelor, am descoperit faptul că, față de etnicii romi care 

preferă să trăiască în concubinaj, respondenții români sunt căsătoriți cu forme legale. Astfel, un 

procent de 79,17% dintre respondenți sunt căsătoriți cu forme legale (76 de respondenți) iar 

20,83% sunt fie necăsătoriți, fie divorțați sau văduvi (20 de respondenți). 

Cu privire la criminalitatea organizată, am constatat faptul că majoritatea respondenților 

români consideră că dețin noțiuni despre ce reprezintă criminalitatea organizată (85,4%), că au 
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văzut/auzit emisiuni despre criminalitatea organizată (100%) și că există persoane în comunitate 

care au fost cercetate penal pentru săvârșirea unor infracțiuni din sfera criminalității organizate 

(81,2%). Totodată, deși toți respondenții consideră necesară o lege cu privire la prevenirea și 

combaterea criminalității organizate (100%), doar o mică parte dintre aceștia și cunosc o astfel 

de lege (14,6%). 

 

VI.1.2. Elemente de analiză statistică 

Ca o continuare a cercetării descriptive, am efectuat o serie de analize statistice în ceea 

ce privește legăturile dintre o serie de variabile incluse în instrumentul de cercetare. Analiza nu 

a impus ponderarea bazei de date după variabila etnică, în scopul de a avea două eșantioane 

independente egale.  

De altfel, proporțiile între volumele celor două eșantioane ale cercetării nu diferă 

semnificativ de o structură în care procentele ar fi fost 50% pentru fiecare (testul binomial a 

indicat că proporția din eșantion pentru români de 47% nu diferă semnificativ de o valoare 

așteptată de 50%, p = .457 (1-sided). 

 În continuare am testat un număr de trei ipoteze, dintre care prezentăm două. 

 

Ipoteza 1: Persoanele de etnie romă au fost în mai mare măsură cercetate penal față de 

românii din eșantion.  

Analiza de crosstabulare a generat următoarea situație: 

Tabel 20: Persoanele de etnie romă au fost în mai mare măsură 

cercetate penal față de românii din eșantion 

 Ați fost vreodată cercetat 

penal pentru săvârșirea 

unor infracțiuni? Total 

DA NU 

ETNIE 

romi 

Număr 34 51 85 

Expected Count 16.0 69.0 85.0 

% within ETNIE 40.0% 60.0% 100.0% 

români 

Număr 0 96 96 

Expected Count 18.0 78.0 96.0 

% within ETNIE .0% 100.0% 100.0% 

Total 

Număr 38 34 147 

Expected Count 38.0 34.0 147.0 

% within ETNIE 19.8% 18.8% 81.2% 
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Din analiza datelor, am constatat că etnia respondenților se asociază cu faptul de a fi 

cercetat penal pentru săvârșirea unor infracțiuni (chi square = 47.2, df = 1, p = 0.000). Persoanele 

de etnie romă au avut probleme de cercetare penală în mod semnificativ mai mare decât românii 

din cele două comunități. Ipoteza se confirmă. 

 

Ipoteza 2: Există o probabilitate mai mare ca persoanele cu antecedente penale să 

cunoască alte persoane care au săvârșit infracțiuni (de criminalitate organizată). 

Matricea de analiză a fost de data aceasta următoarea: 

Tabel 21: Probabilitate ca persoanele cu antecedente penale să cunoască alte 

persoane care au săvârșit infracțiuni 

 În cadrul comunității în care 

locuiți, cunoașteți persoane 

cercetate pentru săvârșirea 

unor infracțiuni de 

criminalitate organizată? 

Total 

DA NU 

Ați fost vreodată 

cercetat penal 

pentru săvârșirea 

unor infracțiuni? 

DA 

Număr 21 13 34 

Expected Count 23.5 10.5 34.0 

% within Ați fost cercetat... 61.8% 38.2% 100.0% 

NU 

Număr 104 43 147 

Expected Count 101.5 45.5 147.0 

% within Ați fost 

cercetat.... 70.7% 29.3% 100.0% 

Total 

Număr 131 125 56 

Expected Count 131.0 125.0 56.0 

% within Ați fost cercetat... 68.2% 69.1% 30.9% 

 

Din analiza datelor, am constatat că faptul de a avea antecedente penale nu se asociază 

cu faptul de a cunoaște alte persoane cercetate penal pentru diverse infracțiuni (chi square = 

1.043, df = 1, p = 0.307). Atât persoanele cu antecedente penale cât și cele fără antecedente 

cunosc alte persoane care au avut probleme penale. Concluzionăm că acest gen de răspuns este 

specific zonelor rurale studiate (în care toată lumea știe ce face toată lumea). Ipoteza nu se 

confirmă. 
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VI.2. Analiza documentelor sociale 

 

VI.2.1. Date statistice 

Pentru ca o cercetare sociologică să fie considerată relevantă, trebuie să pornim de la 

cunoașterea dimensiunii și a caracteristicilor fenomenului studiat. Pentru aceasta, am solicitat, 

studiat și analizat mai multe documente statistice oficiale extinse precum și date punctuale cu 

privire la aspectele care interesau cercetarea noastră. 

 

VI.2.1.1. Rapoarte ale D.I.I.C.O.T. 

Din datele furnizate de D.I.I.C.O.T., în perioada 2010-2017, la nivel național, au fost 

înregistrate un număr de 8.009 dosare penale pentru comiterea de infracțiuni grave, în mod 

organizat (fiind cercetată inclusiv infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat), 

fiind trimiși în judecată un număr de 7.170 de inculpați, într-un număr total de 1.379 de cauze 

penale. 

În aceeași perioadă, la nivelul județului Iași, au fost înregistrate un număr de 338 de 

dosare penale pentru comiterea de infracțiuni grave, în mod organizat (fiind cercetată inclusiv 

infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat), fiind trimiși în judecată un număr 

de 599 de inculpați, într-un număr total de 86 de cauze penale. 

Din datele furnizate de către D.I.I.C.O.T., în perioada 2014-2017 au fost destructurate un 

număr total de 912 de grupuri infracționale organizate, dintre care exemplificăm: 

 

 Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de către D.I.I.C.O.T. 
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VI.2.1.2. Date obținute de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași 

Având în vedere faptul că, pe timpul cercetării, am constatat că în localitățile Grajduri și 

Lunca Cetățuii din județul Iași, își au sediul numeroase societăți comerciale, pentru conturarea 

unei imagini cât mai aproape de realitate, am solicitat date oficiale de la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași (O.R.C. Iași). Astfel, am remarcat faptul că, imediat după 

anul 1990, atât în județul Iași, cât și în localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, numărul societăților 

comerciale înregistrate s-a mărit considerabil. 

La sfârșitul anului 1990, în localitatea Grajduri nu era înregistrată nicio societate 

comercială iar în localitatea Lunca Cetățuii era înregistrată o singură societate comercială. În 

prezent sunt înregistrate 126 de societăți comerciale în localitatea Grajduri și 706 societăți 

comerciale în localitatea Lunca Cetățuii.  

Raportând numărul de societăți comerciale existente, la populația totală din anul 2012, 

remarcăm faptul că, în localitatea Grajduri erau înregistrate 167 de societăți comerciale la mia 

de locuitori iar în localitatea Lunca Cetățuii erau înregistrate 85 de societăți comerciale la mia 

de locuitori (față de media pe județul Iași de 63 de societăți comerciale la mia de locuitori). 

 

VI.2.1.3. Situație infracțiuni sesizate I.P.J. Iași (comunele Grajduri și Ciurea) 

Pentru a ne forma o imagine cu privire la alte infracțiuni comise pe teritoriul comunelor 

Grajduri și Ciurea decât cele investigate de structurile specializate de parchet (D.I.I.C.O.T. și 

D.N.A.), am solicitat și obținut o situație de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași, ocazie cu 

care am constatat faptul că, pe raza celor două comune se mai comit și alte tipuri de infracțiuni.  

Conform datelor comunicate de către I.P.J. Iași, în cursul anului 2017, polițiștii s-au 

sesizat cu privire la comiterea a 125 de infracțiuni în comuna Grajduri și 317 infracțiuni în 

comuna Ciurea. 

  

VI.2.1.4. Situația persoanelor aflate în evidența Serviciului de Probațiune Iași care au 

domiciliul în comunele Grajduri și Ciurea 

O parte din persoanele condamnate de instanțele de judecată pot fi lăsate, în continuare, 

în liberate iar aceștia trebuie să respecte obligațiile impuse de către judecători, fiind luați în 

evidența Serviciilor de probațiune de pe lângă fiecare tribunal.  

Din datele comunicate de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași, la 

data de 31.12.2017, în evidențele serviciului erau înregistrate un număr de 2.071 de persoane 

(1.896 de bărbați și 175 de femei). 

 



20 

 

VI.2.1.5. Situația persoanelor încarcerate care au domiciliul în comunele Grajduri și 

Ciurea 

Pe timpul cercetării am dorit să aflăm și câte persoane domiciliate în comunele Grajduri 

și Ciurea sunt încarcerate în unitățile penitenciare de pe teritoriul României. Astfel, am solicitat 

și obținut de la Administrația Națională a Penitenciarelor situația persoanelor custodiate în 

perioada 2010 – ianuarie 2018, inclusiv situația juridică și pedepsele aplicate. 

Din răspunsul transmis de către A.N.P. a rezultat faptul că, în perioada 2010 – ianuarie 

2018, în unitățile subordonate s-au aflat/se află persoane domiciliate în comunele Grajduri și 

Ciurea, după cum urmează: 102 încarcerări pentru 90 de persoane din Ciurea, cu 166 de 

condamnări și 29 de încarcerări pentru 28 de persoane din Grajduri, cu 51 de condamnări. 

 

VI.2.1.5. Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată cu privire la persoane 

care au domiciliul în județul Iași 

Cu ocazia efectuării cercetării, am dorit să aflăm și câte persoane domiciliate în comunele 

Grajduri și Ciurea au fost judecate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup 

infracțional organizat și evaziune fiscală. Astfel, am solicitat și obținut de la Tribunalul Iași și 

Curtea de Apel Iași situații cu privire dosarele aflate pe rolul acestor instanțe de judecată în 

perioada 2010-2017. 

Din datele puse la dispoziție de Tribunalul Iași și Curtea de Apel Iași, rezultă că, în fiecare 

an, se înregistrează pe rolul instanțelor dosare care au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de 

constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, cele mai puține cauze fiind 

înregistrate în anul 2010 (9 dosare) iar cele mai multe în anul 2014 (121 de dosare).  

 

VI.2.2. Dosare penale analizate 

Pentru a ne contura o imagine cu privire la implicarea etnicilor romi din localitățile 

Grajduri și Lunca Cetățuii din județul Iași în activități de evaziune fiscală și spălare a banilor, în 

mod organizat, am solicitat date statistice și am studiat un număr de patru dosare penale în care 

au fost efectuate cercetări inclusiv cu persoane din grupul țintă. Dosarele penale au fost 

instrumentate la nivelul Direcție de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism și la nivelul Direcției Naționale Anticorupție.  

Din actele existente în dosarele studiate au rezultat date cu privire la faptul că, firmele 

etnicilor romi din localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii au emis facturi în valoare de milioane 

de lei, fără a avea la bază activități comerciale, prejudiciul cauzat statului fiind semnificativ. Din 

motive de confidențialitate și de protejare a datelor cu caracter personal, au fost indicate doar 

instanțele de judecată pe rolul cărora au fost înregistrate dosarele pentru a fi judecate.  
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Capitolul VII – Soluții și strategii de intervenție privind combaterea 

criminalității organizate – din perspectivă sociologică și juridică 

 

În ultimul capitol, cel de-al șaptelea, am prezentat o serie de soluții și propuneri atât 

pentru îmbunătățirea activităților de prevenire cât și pentru combaterea fenomenului de 

criminalitate organizată, subliniind și contribuțiile proprii.  

Din punct de vedere sociologic, oricât s-ar încerca să se stabilească motivele pentru care 

persoanele din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii încalcă legea precum și cauzele conduitei 

lor, acestea vor rămâne un mister. În lucrarea sa, Albert Ogien, evidenția faptul că, în „urma 

analizării comportamentelor deviante, se pot formula două afirmații: prima că însăși organizarea 

vieții sociale provoacă și numește devianța, iar a doua că a defini științific caracteristicile 

universale și invariante ale criminalității și delincvenței este o sarcină la care trebuie să 

renunțăm”16. 

 

VII.1. Soluții și strategii propuse 

Pe timpul efectuării cercetării am constatat faptul că, la nivel național, nu este elaborată 

o strategie integrată privind combaterea criminalității organizate, în ansamblul ei și, implicit pe 

noile domenii de activitate reprezentate de traficul de migranți și criminalitatea informatică. 

Considerăm extrem de utilă elaborarea unor astfel de strategii, iar autoritățile ar trebui să se 

preocupe în acest domeniu. 

Pornind de la interviul realizat cu procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T., care a susținut că 

trebuie realizată o analiză națională de riscuri și amenințări (A.N.R.A.), considerăm că aceasta 

poate fi o soluție foarte bună pentru controlul fenomenului de criminalitate organizată. 

Alte strategii pot fi realizate urmărind studiile care arată ce factori atrag crima organizată 

și ce factori resping crima organizată ca fenomen, având în vedere faptul că crima organizată 

este oportunistă. Acolo unde se identifică zone în care există prohibiție, acolo sunt toate șansele 

ca să se infiltreze crima organizată, pentru ca ei să furnizeze bunurile prohibite, obținând profituri 

considerabile.  

Crima organizată acționează doar pentru realizarea de profit, având nevoie de 

infrastructură, noduri de comunicație, puncte care atrag și favorizează desfășurarea activităților. 

Din acest punct de vedere, putem spune că România nu este foarte atractivă pentru grupările 

infracționale organizate din străinătate care au nevoie de infrastructură și căi de comunicație 

pentru desfășurarea activităților. 

                                                 
16 Albert Ogien, Sociologia devianței, traducere de Dana Lungu și George Neamțu, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 

188. 
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În ceea ce privește comunitățile rurale și cele etnice în care s-a instalat și dezvoltat 

criminalitatea organizată, considerăm că ar fi extrem de important să fie realizate studii foarte 

serioase pentru a se determina nivelul de trai, accesul la bunurile și serviciile publice, condițiile 

precare în care locuiesc cetățenii, capitalul educațional limitat și predispoziția la comiterea 

infracțiunilor, pentru a se putea interveni punctual, în funcție de specificul fiecărei comunități. 

Putem spune că situația actuală a persoanelor de etnie romă influențează percepția pe care 

o au alte state despre țara noastră, fiind un lucru defavorabil societății românești. În acest sens ar 

trebui dusă o politică socială susținută, prin implicarea reprezentanților etniei rome, care să 

contribuie la modernizarea și la integrarea lor.  

Pe de o parte, autoritățile trebuie să fie în măsură să implementeze strategii și programe 

care să conducă la prevenirea comiterii infracțiunilor de criminalitate organizată. Pe de altă parte, 

autoritățile trebuie să fie în măsură să combată fenomenul criminalității organizate, prin 

destructurarea grupărilor infracționale organizate care acționează pe teritoriul țării, condamnarea 

membrilor acestora (inclusiv și mai ales a liderilor), confiscarea bunurilor obținute prin 

activitățile ilegale și a averilor dobândite în mod ilegal.  

Fiind dispuse măsuri concrete, alte persoane vor fi descurajate să comită infracțiuni 

grave, având exemple din care să înțeleagă că autoritățile nu tolerează astfel de comportamente 

și reacționează prompt și dur. 

 

VII.2. Prezentarea contribuțiilor proprii 

Lucrarea de față aduce în atenție un subiect nou, reprezentat de manifestările 

criminalității organizate în mediul rural, cu precădere în rândul etnie rome. Până în prezent nu 

au fost efectuate cercetări pe această temă și consider că fenomenul s-a extins necontrolat iar 

autoritățile sunt depășite și nu pot acționa eficient.  

Cu ocazia efectuării prezentei cercetări, am înțeles mai bine fenomenul criminalității 

organizate, am căutat să înțelegem mai bine comunitățile rurale și persoanele de etnie romă, 

reușind să confirmăm sau infirmăm o parte din ipotezele de la care am pornit cercetarea, dar am 

fost în măsură să elaborăm și noi ipoteze, pe baza experiențelor acumulate prin observarea 

comunităților și realizarea interviurilor. Aceste noi ipoteze pot fi testate în viitor și contribui la 

o mai bună înțelegere a fenomenului criminalității organizate, atât în ansamblul ei, cât și în cazuri 

particulare, în funcție de mediu și/sau etnie. 

De asemenea, prin demersul nostru ne-am propus să identificăm și să oferim cele mai 

bune informaţii cu privire la reprezentările criminalității organizate în comunitățile rurale 

Grajduri și Lunca Cetățuii, în viitor, putând fi luate decizii cu privire la implementarea unor 

programe sau politici pentru prevenirea și controlul fenomenului.  
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Concluzii 

Manifestările criminalității organizate în mediul rural, cu preponderență în rândul etniei 

rome, reprezintă o problematică complexă, motiv pentru care, în prezentul demers științific, nu 

am putut acoperi fenomenul în integritatea sa, dar am surprins aspecte esențiale cu privire la 

modalitățile de manifestare ale criminalității organizate în mediul rural, nivelul de înțelegere al 

populației precum și atitudinea acesteia cu privire la fenomen. 

O primă concluzie a cercetării realizate ne arată că, în prezent, în România și în județul 

Iași acționează grupuri infracționale organizate, în toate domeniile, manifestându-se atât în 

mediul urban, cât și în cel rural, la fel ca în alte țări.  

În cazul persoanele de etnie romă din comunitățile Grajduri și Lunca Cetățuii, indiferent 

de nivelul de trai, am remarcat că obișnuiesc să-și construiască locuințele fără obținerea 

autorizațiilor necesare de la autoritățile locale și să se branșeze ilegal la rețeaua de electricitate 

din comună, fără a plăti pentru ceea ce consumă. 

În mediul rural, comunitatea este cea mai influentă instituție în care persoanele de etnie 

romă își dezvoltă deprinderile infracționale și le transmit din generație în generație. Deși 

comunitățile rome sunt împărțite în două categorii (săraci și înstăriți), indiferent de statutul social 

al fiecăreia, aceștia sunt implicați în activități infracționale atât la nivel înalt, cât și pe poziții de 

executanți. 

În localitățile Grajduri și Lunca Cetățuii este o practică generalizată deținerea de societăți 

comerciale și implicarea acestora în circuite financiare fictive, dar răspunderea, fie nu este 

asumată de nimeni, fie se încearcă acreditarea ideii că, abia după ce au fost cercetați penal, au 

conștientizat gravitatea faptelor în care au fost implicați. Unii membri ai comunității preferă să 

înființeze firme pe numele copiilor sau soțiilor, fie pentru că ei au fost deja cercetați penal pentru 

infracțiuni economice și nu mai au voie, fie pentru că speră ca, atâta timp cât ei nu apar în acte, 

vor putea desfășura activități infracționale fără a fi trași la răspundere. 

O altă concluzie desprinsă în urma cercetării este că persoanele de etnie romă nu dețin 

cunoștințele necesare cu privire la fenomenul de criminalitate organizată, despre ce reprezintă 

evaziunea fiscală sau spălarea de bani, fenomenul infracțional rezumându-se la ei doar la 

infracțiunile de omor, viol, furt sau tâlhărie. Cu siguranță aceștia cunosc, iar uneori chiar 

recunosc că activitatea firmelor pe care le controlează nu este legală, dar nu concep că pentru o 

activitate banală de a da câteva facturi, poți ajunge la pușcărie. 

Considerăm faptul că prezenta teză de doctorat poate fi un punct de pornire pentru o 

cercetare mai aprofundată de către o instituție specializată sau un institut de cercetare, pentru a 

putea fi decise și implementate măsuri, în special, pentru prevenirea comiterii unor infracțiuni 

grave, de criminalitate organizată. 
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