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1. INTRODUCERE 

Victimizarea ca urmare a infracțiunilor reprezintă o problemă reală, 
care se manifestă cu intensități și în forme diferite în toate țările, 
indiferent de gradul de dezvoltare, de modelul lor social și cultural. 

La nivel european, conceptul de „victimizare” este definit diferit de 
legislațiile naționale și în anumite țări termenul de „victimizare ca urmare 
a unei infracțiuni” este prevăzut de reglementările legislative. În România, 
acest concept lipsește ca terminologie explicit definită. 

Acest fenomen a început să fie monitorizat prin studii și realizarea 
unor baze de date, ca o primă etapă pentru definirea nevoii de prevenție a 
manifestărilor care sunt incluse în sfera „victimizării prin infracțiuni” (crime 
victimization). 

Complexitatea și dificultatea soluționării unor probleme economice și 
sociale, asociate cu manifestările la nivel local care au impact asupra 
fenomenului victimizării, cunosc uneori accente particularizate, pe diverse 
segmente ale populație. În aceste condiții, se pot produce fenomene 
precum săvârșirea unor infracțiuni motivate de ură/prejudecată (hate 
crime). 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice 
discriminarea de orice tip. Statele membre sunt obligate să combată 
infracțiunile motivate de ură, de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă 
sau de handicapul/existența unei dizabilități, identitatea de gen sau 
orientarea sexuală a unei persoane. Orice infracțiune care are ca motivare 
caracteristicile victimei se încadrează în sfera hate crimes. Combaterea 
discriminării, intoleranței și a altor tipuri de infracțiuni se realizează prin 
schimbări legislative și adoptarea unor măsuri pentru prevenirea acestora 
și sancționarea făptuitorilor. 

În unele țări, comunitatea romă se confruntă cu discriminarea și, 
uneori, chiar devine victimă a urii de rasă. În ultimii ani, o serie de 
incidente de violență, motivată de ură împotriva persoanelor de etnie romă 
și sinti, au fost raportate într-un număr de țări ale OSCE. Au existat situații 
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în care grupuri majoritare de populație au expulzat forțat (sau s-a încercat 
acest lucru) familii de romi sau comunități din locațiile lor,luându-se 
măsuri de prevenire a întoarcerii acestora. Victimele s-au confruntat de 
multe ori cu probleme post-discriminare, precum refuzarea protecției, iar 
cea mai dificilă problemă cu care se confruntă populația de etnie romă sau 
sinti este, prin urmare, au fost lipsa securității personale și accesul deplin 
și echitabil la justiție (OSCE,2010). 

În cadrul prezentului studiu,se evidențiază aspectele relevante ale 
domeniului victimizării, prezentate în literatura de specialitate, prezentând 
o sinteză asupra cercetărilor calitative (bazate pe anchete), legate de 
incidența fenomenului în diferite țări. Deoarece în România cercetările in 
domeniul victimizării nu sunt sistematice, vom aduce argumente pentru 
promovarea unor cercetări specifice, care să surprindă nu doar dimensiunea 
fenomenului, dar și specificitatea acestuia, în funcție de diferitele atribute 
calitative ale populației. 

Pentru o mai bună înțelegere a necesității și utilității unor anchete în 
domeniu, vom prezenta și unele considerente teoretice, privind terminologia 
de specialitate, relația dintre victimizare și discriminare, tipologia victimizării, 
elementele specifice victimizării bazate pe ură. 

O atenție deosebită se va acorda aspectelor legate de victimizarea pe 
criterii etnice (cu referire specială la etnia romă). 

 
* 

*   *  
 

Studiul a fost realizat in a doua parte a anului 2016 şi s-a bazat pe 
datele disponibile existente în literatura de specialitate în domeniu, având 
o abordare selectivă, reprezentativă pentru cazul României. 
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2. ABORDARE TEORETICĂ ȘI CONCEPTUALĂ 
A VICTIMIZĂRII. DEFINIȚII ȘI ISTORIC 

2.1 Vulnerabilitate, discriminare, victimizare: delimitări 
conceptuale și interdependențe 

Există persoane care, din cauza unor elemente personale, stil de 
viață sau mediu, sunt vulnerabile, putând deveni ușor victime. 
Vulnerabilitatea este o slăbiciune generată de o condiție fizică, socială, 
psihologică, materială sau financiară a unei persoane, care o poate 
transforma în victimă, dacă alte persoane recunosc aceste puncte slabe și 
profită de ele (Dussich,J.P.I., 2007). Vulnerabilitatea este dată de 
elemente specifice ale individului, și nu de aspecte situaționale. 

Vulnerabilitate nu înseamnă victimizare, deoarece o persoană 
vulnerabilă nu este neapărat o victimă, ci o posibilă victimă cu o 
probabilitate mare de fi victimizată, spre deosebire de o persoană 
nonvictimală. Poate exista situația în care o persoană este vulnerabilă, 
însă există o diferență între acest aspect și situația în care persoana 
respectivă este victimă. Persoanele cu un nivel redus de cultură și educație 
au un risc mai ridicat de a fi vulnerabile. 

O definire conceptuală largă a „victimizării” se regăsește în 
Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) care definește verbul „a 
victimiza” astfel: „a deveni sau a face să devină victimă” (DEX, 2009). 
Legislația definește conceptul în strânsă legătură cu discriminarea. 
Ordonanță nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare consideră termenul de „victimizare” ca fiind 
tratamentul advers al unei persoane, fiind o reacție la o plângere 
referitoare la încălcarea tratamentului egal (OG/137/2001, art.2, 
alin.(7).Cu alte cuvinte, o persoană poate ajunge într-o situație de 
victimizare ca urmare a faptului că a fost discriminată în mod repetat, 
după ce a acționat legal împotriva făptuitorului. 

Conform aceleași ordonanțe nr. 137/2001 (OG/137/2001, art.2, 
alin.(1),fenomenul discriminării apare atunci când se face deosebire între 
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persoane în funcție de naționalitate, rasă, limbă, etnie,religie, categorie 
socială, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, boli de care 
suferă persoana respectivă, handicap, etc. acest aspect având efectul de 
restrângerea exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor legale ale 
unei persoane în sfera politică, economică, socială, culturală etc. 

În literatura de specialitate, conceptul „victimizare” este mult mai larg, 
fiind legat de statutul de victimă, în general. Trebuie precizat faptul că nu 
toate persoanele discriminate sunt victimizate, așa cum nici toate 
persoanele victimizate sunt discriminate. Există o diferență între 
accepțiunea termenului de victimă din perspectiva juridică și cea socială. În 
sens social, o persoană este victimă atunci când este vătămată ori lezată 
printr-o faptă antisocială ori chiar de un eveniment natural. Cu alte cuvinte, 
la nivelul înțelegerii generale, orice persoană care suferă este victimă. 

Figura 1. Relația dintre discriminare și victimizare 

 
 

Așa cum se menționa anterior, termenul de victimizare apare definit 
în legislația națională (OG/137/2001, art.2, alin.(1) ca o formă de 
discriminare produsă ca reacție a sesizării oficiale a unui episod de 
discriminare suferit anterior. 

Specialiștii disting următoarele sub-categorii ale discriminării (CA 2015): 
 discriminarea directă – în cadrul Directivei 2000/43/CE a Consiliului 

din 29 iunie 2000 regăsim termenul de discriminare directă care se referă la 
tratarea mai puțin favorabilă a unei persoane comparativ cu alta în situații 
considerate similare, totul întâmplându-se datorită rasei sau originii etnice 
(DIRECTIVA 2000/43/CE, art.2, alin (2)a). Conform Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării (CNCD) (CA, 2015), este considerată 
discriminare și situația concedierii unei persoane datorită unei caracteristici 
discutate mai sus, dar și atunci când o persoană nu este angajată pentru că 

Discriminare  Victimizare
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face parte dintr-un anumit grup al societății, precum și situația în care se 
refuză instruirea sau promovarea persoanelor respective; 

 discriminarea indirectă – în Directiva 2000/43/CE a Consiliului 
din 29 iunie 2000se subliniază faptul că acest tip de discriminare apare în 
situația când o persoană de o anumită rasă sau origine etnică se regăsește 
într-o situație dezavantajoasă față de alte persoane, ca urmare a unei 
dispoziții, criteriu sau practică (DIRECTIVA 2000/43/CE, art. 2, alin (2)b)). 
Discriminarea indirectă presupune un tratament injust al unei persoane, 
față de alta care se află într-o situație similară; discriminarea indirectă nu 
se poate determina cu ușurință. Componentele practicilor, regulilor sau 
politicilor pot fi aparent corecte și neutre, însă pot conține tratamente 
diferite și nedrepte pentru anumite persoane din diverse categorii sociale, 
putând influența negativ drepturile lor. Discriminarea indirectă implică 
efecte ale unor dezavantaje față de persoane cu anumite caracteristici, 
create de practicile, politicile sau procedurile unei organizații, acest lucru 
nefiind subliniat explicit. Este întotdeauna necesară justificarea restricțiilor 
sau diferențelor de tratament prin sublinierea necesității acestora și a 
lipsei alternativei non-discriminatorii, nefiind rezonabilă o discriminare pe 
motiv de „avantajos economic” sau discriminarea în funcție de gen în sfera 
angajărilor în domeniu IT (CNCD). 

 discriminarea multiplă – când mai multe criterii de discriminare 
sunt cumulativ aduse în discuție deoarece o persoană este tratată 
diferențiat într-o situație similară, apare situația discriminării multiple. În 
cadrul societății, multe persoane pot avea multiple identități și se pot 
identifica simultan cu mai multe grupuri, acest lucru putând crește 
vulnerabilitatea lor vis-á-vis de discriminare” (CNCD); 

 hărțuirea presupune apariția unui cadru intimidant, degradant 
etc., obținut printr-un anumit comportament, acest comportament vizând 
aspecte ce țin de rasa persoanei sau de gen, naționalitate, limbă, 
handicap, etnie, etc.,, (CNCD); 

 dispoziția sau ordinul de a discrimina reprezintă ordinul unei 
persoane de a discrimina altă persoană (CNCD).  
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Figura 2. Tipuri de discriminare 

Evoluția conceptului de victimizare - conceptul general de victimă 
vs cel de victimă a unei infracțiuni 

Pentru a analiza conceptul de victimizare, se poate porni de la câteva 
aspecte reprezentative, și anume (Hotca, M.A.,2006): 

1) trăsăturile personale influențează foarte mult predispoziția unei 
persoane de a deveni victimă mai ales combinate cu diverși factori 
exteriori; 

2) victimizarea este un proces al schimbării persoanei respective în 
victimă, indiferent dacă persoana respectivă era victimală, predispusă a 
deveni victimă, sau nonvictimală; 

3) victimizarea reprezintă și rezultatul procesului de transformare 
menționat anterior. 

Declarația Națiunilor Unite privind drepturile fundamentale ale 
victimelor infracțiunilor, din anul 1985, definește victima ca persoană care 
a suferit daune fizice sau psihice, pierderi economice sau o deteriorare 
vizibilă a drepturilor fundamentale prin acțiuni sau neglijență ce contravin 
legislației penale a unei națiuni (General Assembly, A/RES/40/34, 1985). O 
persoană poate fi clasificată drept victimă a unei infracțiuni, indiferent 
dacă un autor a fost identificat, arestat, acuzat sau condamnat și 
indiferent de orice relație de rudenie între victimă și făptuitor. În plus, 
definiția include persoanele care au suferit pagube prin intervenție pentru 
a ajuta victima sau a preveni infracțiunea și persoanele care sunt victime 

discriminarea indirectă

discriminarea directă

discriminarea
multiplă

hărțuirea

victimizarea

"dispoziția sau 
ordinul de a 
discrimina"
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ale măsurilor de combatere a infracționalității – în primul rând, prin decizii 
guvernamentale incorecte sau măsuri coercitive. 

O definiție, cu un grad de cuprindere mai larg, subliniază faptul că 
victima poate fi un individ, o organizație, „ordinea morală” sau sistemul 
juridic al unui stat, care este amenințat(ă), rănit(ă), sau distrus(ă) printr-o 
acțiune (Schneider, H.J.,1975). 

Dintr-o altă perspectivă, victima este o persoană care a fost supusă 
unei activități infracționale (Diesen, C.,1995). Potrivit acestei definiții, 
dintre victime sunt excluse persoanele considerate victime indirecte ca, de 
exemplu, un copil care trăiește într-o familie în care părinții sunt violenți. 
O altă definiție se referă la victimele infracțiunilor tradiționale – în principal 
infracțiuni legate de furt sau violență. Și această definiție exclude un 
anumit grup de victime, de exemplu victimele infracțiunilor economice sau 
ale celor legate de mediu. Pe lângă toate definițiile prezentate anterior, 
există și altele care au o acoperire mai extinsă, și care includ în categoria 
victimelor și persoanele care au suferit în urma dezastrelor naturale, a 
catastrofelor ecologice, a accidentelor rutiere etc. (Mendelsohn, B.,1982). 

Restrângând sfera de cuprindere, se poate spune că nu există o 
definiție general acceptată a termenului de victimă a infracțiunilor (crime 
victim). Din punct de vedere legal, grupul victimelor este limitat, în primul 
rând, la cele expuse la un act infracțional, astfel cum este definit prin lege, 
în timp ce o definiție sociologică poate fi văzută ca fiind mai cuprinzătoare, 
incluzând animalele, chiar mediul, societatea și statele care au fost expuse 
la ceva care este definit sau interpretat ca o infracțiune. O definiție 
psihologică se referă la experiențele individuale și interpretările actului 
infracțional (Lindgren, M., Nikolić-Ristanović, V., 2011). 

În Dicționarul explicativ al limbii române (DEX, 2009), „victima” este 
persoana care a avut parte de diverse chinuri (fizice, morale),care au 
apărut din cauza greșelilor realizate sau ca urmare a catastrofelor 
naturale; această persoană poate suferi un prejudiciu sau un impact 
negativ asupra vieții sale, sănătății sau integrității fizice, toate aceste 
aspecte fiind din cauza unei fapte ilicite, săvârșită de altă persoană. 

În România, termenul de victimizare1 este utilizat pe scară largă, fie 
de către stat (prin legislație și instituții care încearcă să se alinieze unor 
tendințe manifestate la nivel internațional), fie de către organizațiile/ 
asociațiile care luptă pentru combaterea discriminării, în încercarea de a 
obține un cât mai larg sprijin pentru a-și atinge obiectivele. În acest 
context, se poate contura, în mod eronat, ideea că victimizarea, și implicit 
statutul de victimă, sunt sau pot fi atribute exclusive ale grupurilor care se 
consideră în mod uzual/tradițional drept discriminate. În realitate, așa cum 

                                           
1Înțeles prin „a victimiza” – a trasforma în victimă. 
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reiese și din consultarea literaturii de specialitate, victimizarea și statutul 
de victimă pot fi asociate oricărei categorii a populației unei țări și oricărei 
persoane. 

Cauzele victimizării care duc la „crime victimization” 

„Problema victimizării” și a prevenirii acesteia cade de multe ori, 
aproape în totalitate, în responsabilitatea exclusivă a sistemului de justiție. 
În mod tradițional, sistemul de justiție a funcționat ca un element 
complementar al controlului social informal. Victimizarea pare să fie o 
caracteristică inevitabilă a vieții sociale. Societățile dezvoltate și în curs de 
dezvoltare suferă de „problema infracționalității”. De asemenea, nici 
societățile simple sau complexe, nici cele capitaliste sau socialiste nu au 
fost lipsite de infracțiuni (Hunt, D.,2016).Reflectând asupra societăților 
urbane vestice, Clifford (1976) menționează faptul că dimensiunile 
criminalității nu sunt doar reflecții ale unei societăți dezechilibrate, ci este 
un indicator orientativ al stilurilor de viață și al contururilor sociale speciale 
ale societății, adăugând că răspunsurile tradiționale în fața infracționalității 
au valabilitate în relațiile cu unele dintre acestea, dar astfel de răspunsuri 
nu au reușit să abordeze cauzele de bază ale multor forme de criminalitate 
(Clifford,W.,1976). 

În mod similar, în studiul referitor la „avântul neobosit al 
infracțiunilor”, Radzinowicz și King (1979) sunt de părere că specificitățile 
naționale, regimul politic, sistemul de drept, poliția, justiția, pedepsele, 
tratamentul sau chiar teroarea nu determină ca o țară să fie scutită de 
criminalitate. O listă comună de caracteristici care au potențialul de genera 
infracționalitate, în întreaga lume, include: 

• nivelul redus al educației; 
• dificultățile de natură economică; 
• inechitatea; 
• lipsa oportunităților de angajare; 
• creșterea individualismului; 
• destrămarea familiei; 
• slăbirea influenței instituțiilor sociale tradiționale; 
• lipsa toleranței religioase; 
• rasismul; 
• plictiseala; 
• consumul de droguri și exploatarea asociată cu acestea 

(Radzinowicz, L. & King, J., 1979). 

În opinia lui Garonna (Garonna, P.,1998), principalii factori sociali 
care favorizează infracționalitatea sunt: 



17 

 
- educația inadecvată (abandonul școlar reprezintă în sine un factor 

care poate genera marginalizare și, prin urmare, are potențialul de a 
genera un comportament înclinat spre săvârșirea de infracțiuni); 

- vagabondajul (lipsa unei locuințe)reprezintă o formă a segregării; 
condițiile de trai pot contribui la formarea și consolidarea unui 
comportament deviant; 

- șomajul care, deși nu conduce în mod automat la un comportament 
deviant, contribuie la diminuarea șanselor de integrare în societate. 

Neutralizarea sau, cel puțin, diminuarea potențialului acestor factori 
de a contribui la generarea/exacerbarea fenomenelor infracționale necesită 
mai mult decât o reformă privind „legea și ordinea”. Instituțiile din sfera 
justiției,și nu numai, trebuie să dezvolte și să pună în aplicare metode 
practice de rezolvare a problemelor, în cadrul comunității (Eck, J.E. și 
Spelman, W., 1987). Aceste metode ar trebui să fie integrate în cadrul 
sistemului de justiție. Dacă se dorește cu adevărat reducerea incidenței 
victimizării,este necesar să existe un efort concertat pentru a se oferi 
servicii de calitate, pentru toți cei care vin în contact cu victimele 
sistemului judiciar și cu infractorii.  

Rezultatele unei anchete derulate la nivelul mai multor state membre 
UE(EU-ICS),în anul 2005, au evidențiat faptul că factorii principali asociați 
cu un nivel ridicat al infracționalității sunt gradul de urbanizare și ponderea 
persoanelor tinere în populația totală (ICS, 2005). În vederea diminuării 
riscului reprezentat de cel de-al doilea factor, este necesară implementarea 
unor programe pentru integrarea tinerilor din zonele urbane. 

După cum evidențiază alte studii, printre factorii care pot contribui la 
creșterea riscului de a deveni victimă a unor infracțiuni împotriva 
persoanei se numără: vârsta, starea civilă, activitatea principală, 
desfășurarea unor activități pe timpul nopții (Australian Bureau of 
Statistics, 2003). Aceste concluzii sunt în conformitate cu teoria privind 
expunerea datorată stilului de viață (lifestyle-exposure theory) elaborată 
de Hindelang, Gottfredson și Garofalo (Hindelang, M., Gottfredson, M., 
Garofalo, J.,1978), care susține că probabilitatea de a deveni victimă a 
unei infracțiuni este strâns legată de stilul de viață, manifestat și prin 
frecventarea unor locuri „periculoase”, în momente cu potențial mare de 
risc. Potrivit teoriei activităților de rutină (routine activity theory), 
persoanele al căror stil de viață le aduce în apropierea potențialilor 
făptuitori și situațiile în care gradul de protecție a siguranței personale este 
redus, contribuie la creșterea incidenței victimizării (Miethe, T., Stafford, 
M., Long, S.,1987). 
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Cu toate acestea, riscul de victimizare poate fi amplificat și de către 
anumite caracteristici ale mediului din vecinătate. Astfel, s-a constatat că 
vulnerabilitatea față de unele infracțiuni poate fi influențată negativ de 
organizarea socială, denumită și „coeziunea comunității”, care presupune 
încrederea reciprocă între vecini, disponibilitatea de a interveni la nevoie și 
sprijinirea menținerii ordinii publice (Sampson, R., Raudenbush, S., Felton, 
E.,1997).  

De asemenea, un alt factor care poate determina creșterea incidenței 
victimizării este chiar o experiență anterioară de victimizare. În acest 
context, poliția poate juca un rol important în reducerea incidenței 
infracționalității cu care s-ar putea confrunta fostele victime, prin 
sprijinirea acestora pentru a identifica și elimina vulnerabilitățile specifice 
(Holder, R, Payne, J., Makkai, T.,2004). 

2.2 Tipologia victimizării 

Hans von Hentig, considerat unul dintre fondatorii victimologiei, a 
definit, în 1948, o tipologie a victimizării (H. von Hentig, 1948), pe baza 
factorilor biologici, psihologici şi sociali: a) vulnerabilitate din cauza 
factorilor biologici, demografici sau sociali: tinerii; bătrânii; femeile; 
imigranții; minoritățile; bolnavii mentali;persoanele cu nivel scăzut de 
inteligență; b) vulnerabilitate din cauza statusului mental: depresivii, 
persoanele singuratice etc. 

Conform lui Sellin și Wolfgang (1964), există cinci forme ale victimizării 
(Sellin, J.T., Wolfgang, M.,1996), bazate pe relația dintre victimă și făptuitor: 

1. victimizare primară, ce constă în cauzarea de daune de orice tip, 
în mod direct victimei, membrilor familiei și anturajului social al 
acesteia; 

2. victimizare secundară, care apare atunci când sunt cauzate 
prejudicii în mod indirect victimei; 

3. victimizare terțiară, ce reprezintă un proces extins la nivelul unei 
întregi comunități, și care poate include tulburarea ordinii publice, 
a armoniei sociale și chiar a sistemului politic; 

4. victimizare reciprocă; 

5. lipsa victimizării – acțiuni ce nu pot fi săvârșite de adulți, care 
intră în categoria delicvenței juvenile. 

Shoham, Knepper și Kett (2010) consideră că victimele unor 
infracțiuni pot trece printr-un proces de victimizare secundară atunci când 



19 

 
suferă de pe urma reacțiilor negative, apărute în urma experienței inițiale 
de victimă (Shoham, S.G., Knepper, P., Kett, M. (eds.) (2010), reacții care 
pot fi manifestate în timpul investigațiilor și procedurilor specifice 
sistemului judiciar, sau se pot manifesta la nivelul familiei, prietenilor, 
mass-media etc.  

De asemenea, în literatura de specialitate sunt menționate și 
conceptele de victimă directă sau primară (direct or primary victim) și 
victimă indirectă sau secundară (indirect or secondary victim) (Bantekas, 
I., Mylonaki, E., 2014). În cel din urmă caz, este vorba despre persoane 
afectate în mod indirect de experiența pe care a trăit-o victima directă a 
unei infracțiuni, respectiv părinți, membri ai familiei sau prieteni (Karmen, 
A.,2001). 

După cum arăta Rigby (1996), domeniul victimologiei a avut mai 
întâi în prim-plan adulții ca victime ale infracțiunilor. În cazul în care sunt 
implicați copii, aceștia sunt de obicei victime ale infractorilor adulți. Dar, 
poate exista situația în care copiii sunt uneori victime ale altor copii. Când 
se întâmplă acest lucru, fenomenul este adesea descris ca fiind 
hărțuire/agresiune (bullying) și, de obicei, nu este considerat o infracțiune 
recunoscută ca atare.  

Victimizarea în rândul colegilor de școală sau hărțuirea/agresiunea a 
fost considerată ca făcând parte integrantă din ideea de a „merge la 
școală”, în mare parte inevitabilă pentru unii copii, fără efecte negative. 

Cu toate acestea, în ultimii ani a existat o schimbare importantă în 
felul în care este considerată hărțuirea în cadrul școlii, fiind un domeniu 
important care necesită continuarea cercetărilor realizate de specialiștii în 
victimologie, deoarece efectele acestui tip de hărțuire au fost mult 
subestimate. Studierea acestui fenomen poate evidenția un model pentru 
interacțiunile ulterioare ce implică victimizarea în cadrul societății, ca 
persoană adultă. Mai mult, pot fi identificate măsuri adecvate ce pot 
contribui la diminuarea semnificativă a acestui fenomen. 

International Association of Chiefs of Police utilizează o definiție mai 
largă a victimizării, care include nu doar victimele directe, ci și familiile 
acestora și alți membri ai comunității. Aceasta include victimele secundare, 
cum ar fi martori oculari la o infracțiune violentă, poliția și alte persoane 
care ajung la locul faptei, dar și persoanele care lucrează în domeniu și au 
parte de consecințe ale acestei situații (judecători, procurori etc.)2. 

                                           
2În funcție de particularitățile sistemului de justiție, în unele țări poate fi vorba și 
despre jurații care participă la procese. IACP (2000), What Do Victims Want? 
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2.3 Victima unei infracțiuni motivate de ură: particularități și 
categorii de persoane vulnerabile, incluse în această 
categorie 

Conceptul de infracțiune motivată de ură (hate crime) include o 
serie de comportamente și acțiuni diferite, în funcție țară. În general, 
definiția conceptului este mai largă în Statele Unite ale Americii și Canada, 
spre deosebire de felul în care este înțeles de statele europene. Potrivit 
definiției Congresului Statelor Unite, este considerată ca fiind motivată de 
ură orice infracțiune împotriva unei persoane sau a unei proprietăți, 
motivată în totalitate sau parțial de prejudecată privind o rasă, o religie, 
un handicap, o origine etnică sau o orientare sexuală. 

Persoanele expuse în cea mai mare măsură riscului de a fi 
victimizate, prin prejudecată și infracțiuni motivate de ură, fac parte, în 
principal, din următoarele categorii: 

• grupuri rasiale sau etnice; 

• minorități religioase; 

• minorități cu o altă orientare sexuală, decât cea considerată 
normală; 

• copii și tinerii; 

• cei care trăiesc în zone sărace, cu un nivel ridicat de șomaj și 
instabilitate economică. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât faptul că 
legislațiile naționale trebuie să specifice clar motivația infracțiunilor rasiale, 
neluarea în considerare a motivației reprezentând o încălcare a articolului 
14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Infracțiunile motivate de ură presupun o legătură între o infracțiune 
și o caracteristică pe care făptuitorul o atribuie victimei sale. Persoanele 
care sunt ținta unei astfel de infracțiuni devin victime din cauza felului în 
care sunt percepute de infractor. Aceasta înseamnă, de fapt, că infractorul 
nu ar fi comis infracțiunea dacă nu ar fi presupus că victima aparține unei 
minorități etnice, religioase etc. Termenul „ură” face referire la o formă de 

                                                                                                               
Effective Strategies to Achieve Justice for Victims of Crime. From the IACP Victims 
Summit. Recommendations Released. The International Association of Chiefs of 
Police, New York, citat în Lindgren, M., Nikolić-Ristanović, V. (2011), Crime 
Victims: International and Serbian Perspective, Organization for Security and 
Cooperation in Europe. 
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discriminare și umilință. Discriminarea începe cu atribuirea nejustificată a 
unei caracteristici care subminează statul social al acelei persoane, 
influențând comportamentul celorlalți față de aceasta (European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA) (2012).  

În cadrul sistemului juridic din Regatul Unit al Marii Britanii, 
conceptul „infracțiune motivată de ură” se referă la „orice infracțiune care 
este percepută, de către victimă sau de orice altă persoană, ca fiind 
motivată (integral sau parțial) de către o atitudine ostilă (hostility) sau de 
o prejudecată (prejudice) referitoare la o caracteristică personală sau la o 
caracteristică personală percepută (personal characteristic or perceived 
personal characteristic), cum ar fi etnia sau religia (Office for National 
Statistics, 2015). 

În anul 2007, instituțiile britanice, cu competențe în cadrul sistemului 
de justiție penală (criminal justice system), au adoptat o definiție comună 
a conceptului „hate crime”, specificând și cele 5 motive percepute,în 
general, ca având potențial de declanșare pentru săvârșirea unei 
infracțiuni motivate de ură, respectiv:  

– rasa sau etnia; 
– existența unei dizabilități; 
– identitatea de gen (gender-identity); 
– religia/credința; 
– orientarea sexuală.  

Începând cu luna aprilie 2008, poliția britanică înregistrează 
incidentele referitoare la infracțiunile motivate de ură, urmărindu-se cele 5 
motive principale care pot determina săvârșirea unei infracțiuni motivate 
de ură/prejudecată (Office for National Statistics, 2016). 

Infracțiunile motivate de o atitudine ostilă față de vârstă (înaintată), 
gen sau înfățișare, de exemplu, pot fi încadrate în categoria „hate crimes”, 
însă nu sunt monitorizate la nivel central. Legislația din România nu 
prevede acest tip de infracțiune ca fiind unul distinct, ci doar 
consideră această motivație drept o circumstanță agravantă asociată 
unei infracțiuni3 (Noul Cod Penal actualizat 2016 - Legea 286/2009, Art. 77, 
alineatul h).Persoanele care au caracteristici care pot fi distinse cu ușurință 
(precum culoarea pielii, înfățișare specifică unei etnii, dizabilitate fizică) fac 
parte din categoria minorităților vizibile și sunt mai vulnerabile la discriminare 
în comparație cu cei care nu pot fi identificați ușor.  

                                           
3Noul Cod Penal actualizat 2016 - Legea 286/2009, Art. 77, alineatul h. 
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Infracțiunile motivate de ură pot lua mai multe forme (Office for 
National Statistics, 2015), incluzând:  

• atacuri fizice precum agresiunea/lovire (assault), vătămare 
corporală gravă (grievousbodily harm) și crimă, pagube materiale 
(damage to property), graffiti cu caracter ofensator și incendiere (arson);  

• amenințarea cu violența (threat of attack), care include scrisori 
ofensatoare, apeluri telefonice obscene, prezența unor grupuri care stau în 
preajma victimei pentru a o intimida, reclamații nefondate, și 

• abuzul verbal, insultele sau hărțuirea, care se pot manifesta sub 
forme diverse, respectiv pliante și afișe ofensatoare, gesturi abuzive, 
aruncarea gunoiului în fata locuințelor sau în cutiile poștale, și intimidare la 
școală (bullying) sau la locul de muncă. 

 

În comparație cu alte tipuri de infracțiuni, se poate afirma că cele 
motivate de ură (Shaw, M., Barchechat, O., 2002): 

• sunt, cel mai adesea, îndreptate către indivizi, și nu către 
proprietăți sau bunuri; 

• prezintă o probabilitate mai mare de a include manifestări violente; 
• adeseori,evidențiază un model de repetare a incidentelor; 
• au un impact posibil mai ridicat, față de cel al unor infracțiuni 

similare, dar care nu conțin o astfel de motivație. 

Acest tip de infracțiune poate fi considerată drept o „infracțiune 
mesaj”, deoarece făptuitorul transmite victimei și tuturor celor care fac 
parte din aceeași categorie cu victima, faptul că este nedorită, denigrată și 
disprețuită, deoarece are o anumită caracteristică – etnie, religie, aspect 
etc. (Iganski, P., Lagou, S., 2015)Persoana victimizată înțelege faptul că 
situația se poate repeta, deoarece elementul care a transformat-o în țintă 
nu poate fi îndepărtat. Din această cauză, efectele acestui tip de infracțiuni 
sunt mai puternice decât cele care se manifestă în cazul unei infracțiuni 
echivalente. 

Mass-media și rețelele de socializare pot avea influență în declanșarea 
unor reacții negative motivate de ură. Unele studii menționează faptul că o 
creștere a numărului infracțiunilor motivate de ură poate avea loc după 
producerea unor anumite incidente intens mediatizate (sau a unor 
evenimente declanșatoare) (Home Office (Hannah Corcoran, Deborah 
Lader and Kevin Smith,2015). 
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3. CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTITUȚIONAL 
DE URMĂRIRE ȘI GESTIONARE A 

VICTIMIZĂRII 

3.1 Scurt istoric privind reglementarea, instituționalizarea și 
gestionarea problematicii victimizării la nivel european 

3.1.1 Legislație 

La nivel internațional, preocupările privind legiferarea diferitelor 
aspecte legate de victimizare și discriminare, sub multiplele sale forme, au 
fost numeroase. Dintre cele mai relevante exemple, în cadrul lucrării de 
față, vom menționa actele normative care fac referire la categoriile de 
populație cu un grad mai ridicat de vulnerabilitate, față de situațiile de 
victimizare, precum copiii și membrii familiei – în cazul violenței în familie, 
victimele traficului de persoane etc. 

Astfel, în sfera prevenirii și combaterii violenței în familie, au 
fost elaborate acte normative, și nu numai4, mai reprezentative pe această 
temă, adoptate la nivelul Națiunilor Unite și ratificate de statul român, 
conform Anexa nr. 1. 

Actele normative cu un impact important privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane sunt sintetizate în Anexa nr.2. 

Potrivit Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale 
(februarie 1995), se consideră că acest aspect constituie un punct de 
vedere important în protecția internațională a drepturilor omului. Prin 
urmare, orice persoană, parte a unei minorități naționale, are șansă egală 
în fața legii și beneficiază de egală protecție a legii. După cum prevăd 
documentele oficiale ale Consiliului European din 1995, nu este permisă 
nicio discriminare a vreunei minorități naționale. 

                                           
4Se face referire la documente precum: directive, rezoluții, recomandări etc. 
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În domeniul combaterii discriminării, în baza Articolului 19 
(Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012 ) din Tratatul de funcționare a Uniunii 
Europene, UE poate combate discriminarea în baza criteriilor de rasă sau 
origine etnică, sex, religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. Cu toate acestea, legislația europeană nu oferă definiții 
ale categoriilor protejate, altele decât cea privind sexul sau genul (Comisia 
Europeană – Direcția Generală Justiție, 2011). 

La nivelul Uniunii Europene, au fost stabilite numeroase directive5, 
ori au fost luate decizii care obligă statele membre să adopte prevederi 
legislative și să ia măsuri pentru combaterea discriminării6. Dintre 
acestea, le menționam, în continuare, pe cele mai reprezentative. 

Astfel, Directiva Consiliului 2000/43/CE cu privire la implementarea 
principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială 
sau etnică, din 29 iunie 2000, a avut drept scop stabilirea cadrului legal în 
vederea reducerii discriminării pe criterii de rasă sau origine etnică, pentru 
aplicarea în legislația statele membre a principiului egalității de tratament. 

Directiva 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă, din 27 noiembrie 2000, a urmărit un obiectiv 
mai amplu, și anume extinderea cadrului de militare împotriva discriminării 
pe motive de religie sau convingeri religioase, vârstă, handicap sau 
orientare sexuală privind încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, 
prin punerea în aplicare în toate statele membre a unuia dintre principiile 
importante, cel al egalității de tratament. 

Directiva 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității 
de tratament între femei și bărbați, din 13 decembrie 2004, privind bunuri 
și servicii, prin accesarea și furnizarea acestora, a vizat combaterea 
discriminării pe baza genului. 

Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2006, având ca temă constituirea 
grupului consultativ la nivel înalt cu privire la integrarea socială a 
minorităților etnice și participarea lor deplină pe piața forței de muncă 
(2006/33/CE) a pus accentul pe necesitatea integrării etnicilor. 

Decizia-Cadru 2008/913/JAI a Consiliului,prin care se dezvoltă tema 
combaterii anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei, prin 

                                           
5Directivele adoptate la nivel UE se aplică tuturor cetățenilor europeni, indiferent 
de cetățenie sau naționalitate. 
6Majoritatea statelor membre au actualizat legislațiile naționale cu privire la 
discriminare, pentru a se alinia cerințelor europene. 
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intermediul dreptului penal, din 28 noiembrie 2008, a vizat necesitatea 
definirii unei abordări comune, la nivel UE, în ceea ce privește rasismul și 
xenofobia, astfel încât același comportament nepotrivit la adresa unei 
persoane sau a unui grup, cu referire la rasă, culoare, religie, origine 
etnică sau națională, să poată fi considerat infracțiune în toate statele 
membre. Transpunerea acestei directive în legislația națională a fost 
prevăzută a se realiza până la data de 28 noiembrie 2010. 

Ultimii ani au adus în prim planul preocupărilor, la nivelul UE, situația 
victimelor criminalității și metode de protecție a drepturilor 
acestora. Această atenție sporită are la bază dorința UE de respectare a 
drepturilor de egalitate și solidaritate socială, drepturi consfințite și de 
Constituția României (art. 4 - unitatea poporului și egalitatea între 
cetățeni, art. 6 - dreptul la identitate, art. 16 - egalitate în drepturi, art. 23 
al. 6 privind libertatea individuală etc.). 

Directiva 2004/80/CE a Consiliului, din 29 aprilie 2004,cu referire 
la despăgubirea victimelor infracționalității (Official Journal of the 
European Union, L 261/15, 06.08.2004) a urmărit dezvoltarea unui sistem 
de conlucrare pentru a facilita accesului victimelor infracționalității la 
despăgubire, atunci când acestea se află în afara granițelor naționale. În 
temeiul acestei directive, victima este definită ca persoana asupra căreia a 
fost făptuită, prin violență, o infracțiune premeditată, indiferent de locul 
din UE al săvârșirii acesteia. Printre drepturile victimei, garantate de 
dispozițiile acestei directive, se numără: dreptul de a avea acces la 
informațiile esențiale privind posibilitatea de a solicita despăgubire; dreptul 
de a beneficia de asistența autorităților; dreptul de a primi despăgubiri. În 
privința despăgubirilor (compensațiilor financiare), Directiva solicită 
statelor membre să se asigure că dispozițiile de drept intern includ 
existența unor pârghii prin care să se garanteze victimelor o despăgubire 
echitabilă și corespunzătoare. Dispozițiile cuprinse în art. 22-34 din Legea 
nr. 211/2004 reglementează acest sistem. 

La nivelul UE, Programul Haga a vizat întărirea capacității UE în 
domeniul libertății, securității și justiției. În cadrul planului de acțiune 
aferent implementării acestui program, elaborat pentru perioada 2006-
2011, unul dintre domeniile avute în vedere a fost prevenirea 
infracționalității. 

Programul Stockholm – o Europă deschisă și sigură în 
serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora, adoptat de CE în 2 
decembrie 2009, a reprezentat un cadru de acțiune integrat, în domenii 
precum justiția, securitatea, cetățenia, azilul, imigrația și politica vizelor. 
Programul Stockholm a fost continuat prin adoptarea unor noi directive 
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dintre care vom prezenta în continuare pe cele mai reprezentative, în 
raport cu aria de acoperire a prezentului studiu. 

Pe 10 iunie 2011, Consiliul UE a adoptat „Foaia de parcurs 
Budapesta” (Roadmap), o rezoluție privind consolidarea drepturilor și 
protecției victimelor criminalității, în special cu ajutorul procedurilor 
penale(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 187/1, 28.06.2011). Aceasta 
dorea înlocuirea deciziei-cadru 2001/220/JAI, apreciată ca fiind învechită, 
și implementarea unei noi legislații care să prevadă măsuri concrete de 
protecție a drepturilor victimelor. 

În continuarea programului Stockholm, UE a intervenit pentru a 
crește protecția victimelor infracțiunilor mai grave, în special în domeniul 
traficului de persoane,exploatării sexuale a copiilor, abuzului sexual asupra 
copiilor și al pornografiei infantile. În acest context, au fost elaborate 
Directiva 2011/36/UE, din 05 aprilie 2011, a Parlamentului European și 
a Consiliului privind prevenirea, combaterea și protejarea victimelor 
traficului de persoane, înlocuirea Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului 
și Directiva 2011/92/UE, din 13 decembrie 2011, a Parlamentului 
European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual și a 
pornografiei infantile, a exploatării sexuale a copiilor și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 335/1, 
17.12.2011). Măsura este justificată de gravitatea și frecvența sporite ale 
acestor fapte, fiind o completare a dispozițiilor deja luate în cadrul Uniunii 
și în mediu internațional pentru combaterea acestui tip de infracțiuni. 
Infracțiunile denumite de cele două directive sunt noțiuni autonome, 
explicate în cuprinsul actelor normative. 

Prin intermediul Directivei 2011/36/UE,au fost instituite norme 
minime comune în ceea ce privește definirea și sancționarea infracțiunilor 
în materie de trafic de persoane și au fost introduse măsuri destinate 
eficientizării activităților de prevenție și protecție a victimelor. 

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 a continuat programul de protejare specială a 
victimelor (programul Stockholm), urmărind să asigure faptul că protecția 
oricărei persoane fizice într-un stat membru se păstrează și continuă în 
orice alt stat membru în care persoana protejată hotărăște să își 
stabilească reședința sau să locuiască. Această directivă prevedea 
introducerea ordinului european de protecție (termenul pentru transpunerea 
prevederilor ei în legislația națională a fost 11 ianuarie 2015) (Official 
Journal of the European Union, L 338/2, 21.12.2011). 
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Pe 25 octombrie 2012 s-a adoptat Directiva 2012/29/UE, 

denumită și „Directiva victimelor”, a înlocuit Decizia cadru a Consiliului 
din 15 martie 2001 cu referire la statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale (2001/220/JAI). Cu excepția Danemarcei, statele membre au avut 
obligația de a ratifica prin legislația națională a acestei directive până pe 
data de 16 noiembrie 2015. 

Directiva victimelor (2012/29/UE) înlocuiește explicația „cauzată 
direct de acte sau omisiuni care încalcă legislația penală a unui stat 
membru” cu genul proxim – infracțiune. În plus, introduce sfera victimelor 
reprezentând membrii familiei unei persoane al cărei deces se datorează în 
mod direct unei infracțiuni în urma căreia aceștia din urmă au suferit 
prejudicii prin decesul persoanei respective. Ca explicații suplimentare la 
terminologie, se consideră că o persoană poate fi numită victimă chiar 
dacă agresorul nu a fost identificat, acuzat sau condamnat. Relația dintre 
victimă și agresor este irelevantă pentru stabilirea calității de victimă. Din 
punct de vedere teritorial, pentru a beneficia de protecția oferită de 
directivă, nu sunt relevante nici locul săvârșirii infracțiunii (într-un stat 
membru sau în state terțe), nici cetățenia/naționalitatea victimei, câtă 
vreme aceasta participă la procedurile penale care se desfășoară în UE. În 
spețele analizate, victima vulnerabilă nu este definită în mod expres în 
textul niciunuia dintre cele două acte normative analizate. Curtea arată că, 
în ceea ce privește Hotărârea Pupino (paragraful 53), criteriile după care o 
instanță națională poate considera o victimă ca fiind vulnerabilă, în cazul în 
care beneficiază de acest statut și i se poate acorda protecția specifică 
impusă de dispozițiile deciziei-cadru, sunt: vârsta, natura și consecințele 
infracțiunilor. Ca o concluzie a Curții, din categoria de victime fac parte și 
minorii care susțin că au fost supuși unor rele tratamente. Directiva 
victimelor abordează conceptul de vulnerabilitate într-o manieră dinamică, 
precizând că acestea constituie „victimele cu nevoi specifice de protecție”. 
În același timp, Directiva construiește un mecanism cu ajutorul căruia se 
pot identifica acele victime („evaluarea individuală”) ce determină 
autoritățile statelor membre să stabilească tipul de tratament specific care 
se cere adoptat și punerea sa în aplicare. Persoanele care sunt în special 
vulnerabile sunt recunoscute, din punctul de vedere al nevoii de protecție 
specifică, ca persoane aflate în situații cu un grad ridicat de expunere la 
prejudiciu, inclusiv persoane supuse unor violențe cu repetare, implicați în 
relații apropiate, victime ale violenței cu bază pe gen sau persoane care 
sunt victime ale altor genuri de infracțiuni într-un stat membru, altul decât 
statul de cetățenie sau de reședință (considerentul 38). Conform 
prevederilor art. 22, alin. 3, se acordă o atenție deosebită persoanelor care 
au suferit un prejudiciu important ca urmare a gravității infracțiunii, 
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victimelor afectate de o infracțiune la baza căreia stau prejudecăți sau 
motive de discriminare în strânsă legătură, în mod special, cu caracteristicile 
lor personale și a celor care sunt deosebit de vulnerabile prin relația cu 
autorul infracțiunii și a dependenței de acesta: victimele terorismului, ale 
criminalității organizate, ale traficului de persoane, ale violenței bazate pe 
criterii de discriminare de gen, convingere religioasă, sex. Directiva pune 
accent pe vulnerabilitate deosebită și în cazul victimizării secundare și 
repetate sau la intimidare și răzbunare (art. 22 alin. 1), prezumând că se 
află în această situație copiii (alin. 4).Astfel, autoritățile naționale au sarcina 
de a evalua și a stabili cazul de vulnerabilitate, în mod individual, ținând 
seama, în special, de caracteristicile personale ale victimei, felul sau natura 
infracțiunii și a circumstanțelor infracțiunii. 

Directiva 2012/29/UE joacă un rol important în consolidarea 
protecției victimelor criminalității, în primul rând, prin efectul direct pe care 
îl exercită o mare parte a prevederilor acesteia, iar, în al doilea rând, 
pentru că recunoaște victimelor cele patru drepturi fundamentale (la 
informare, asistență, protecție și participare), indiferent de tipul de 
infracțiune, de circumstanțele sau locul în care acestea au fost comise. 

Directiva victimelor impune statelor membre asigurarea condițiilor 
pentru ca victimele să poată primi informații standardizate, privitoare la 
drepturile lor, printre care se numără: 

 dreptul de a înțelege și de a fi înțeles, potrivit căruia victimei 
trebuie să i se asigure garanția că înțelege și se poate face înțeleasă 
oricând, în timpul procedurilor penale, garanția că beneficiază de o 
adresare într-un limbaj accesibil, simplu, în scris sau verbal; 

 dreptul de a primi informații de la o autoritate competentă, încă 
de la primul contact cu aceasta. Tipul de informații ce trebuie furnizate 
este menționat expres de textul directivei, respectiv art. 4, specificându-se 
că transmiterea acestora poate fi realizată verbal, sau în scris, într-un 
limbaj simplu și ușor de înțeles. În cazul victimelor vulnerabile, 
particularitățile acestora trebuie luate în considerare; 

 drepturile victimelor atunci când se formulează o plângere – în 
principal, dreptul de a primi, în scris, dovada înregistrării plângerii în limbă 
pe care o înțeleg, dreptul de a formula, într-o limba cunoscută, plângerea 
sau de a beneficia de asistență lingvistică. Atunci când infracțiunea s-a 
comis într-un stat membru, altul decât cel din care provine victima, se 
solicită luarea unei declarații a victimei, imediat după ce aceasta a 
formulat plângerea. Dacă victima nu poate formula plângerea în statul 
membru unde s-a comis infracțiunea, o poate depune în statul de 
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reședință, urmând ca aceasta să fie înaintată, de îndată, autorității 
competente din statul membru unde a fost comisă infracțiunea; 

 dreptul de a primi informații privind propria cauză – acest aspect 
se referă la stadiul procedurilor, la deciziile de neîncepere a urmăririi 
penale sau de a nu continua sau de a întrerupe cercetarea, la locul și data 
procesului, la natura acuzațiilor ce i se aduc autorului infracțiunii, la 
hotărârea finală, la punerea în libertate sau evadarea agresorului. Aceste 
informații se transmit, în mod obișnuit, la cererea victimei, care își poate 
modifica oricând opțiunea; 

 dreptul la interpret și traducător, de care victima beneficiază pro-
bono, în funcție de rolul pe care îl are în procedura penală, fiind asigurate 
în caz de participare activă în procedură (de ex. martor); 

 dreptul de a avea acces la serviciile de sprijinire a victimelor. 
Acesta trebuie să fie un serviciu gratuit, confidențial, adecvat nevoilor 
fiecărei victime înaintea, în timpul și, pentru o perioadă corespunzătoare, 
după finalizarea procedurilor penale; 

 dreptul la sprijin din partea serviciilor specializate în ajutarea 
victimelor. Prin intermediul acestor servicii, se transmit informații legate 
de drepturile pe care le au victimele și la rolul pe care îl dețin în cadrul 
procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru rolul lor în proces; 

 dreptul de a fi audiat. Pentru fiecare stat membru se stabilește 
procedura pentru audierea victimei și pentru prezentarea probelor. 

 

În comparație cu Decizia-cadru, Directiva victimelor cuprinde 
următoarele diferențe principale: 

- lărgește sfera noțiunii de victimă, incluzând și aparținătorii, în cazul 
decesului victimei (art. 2 alin. 1 lit. b); 

- prevede reguli noi în legătură cu dreptul victimei de a înțelege și de 
a fi înțeleasă (art. 3);  

- extinde regulile privind dreptul victimei de a primi informații (art. 4-
6, comparativ cu Decizia-cadru – art. 4);  

- victimele au dreptul la „interpretare și traducere” (art. 7), mai 
eficient decât garanțiile de comunicare cuprinse în Decizia-cadru (art. 5);  

- victimele au dreptul de acces la servicii de asistență (art. 8, 9), mai 
eficient decât regulile privind organizațiile de asistență a victimelor și 
serviciile specializate din cadrul deciziei-cadru (art. 13). Directiva cuprinde 
reguli noi în cazul unei decizii de neîncepere/închidere a urmăririi penale 
(art. 11); 

- medierea în materie penală a fost modificată de noile reguli privind 
garanțiile în contextul serviciilor de justiție reparatorie (art. 12); 
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- dreptul la protecția vieții private a victimei a fost detaliat (art. 21 
din Directivă, comparativ cu art. 8 alin.2 din Decizia-cadru); 

- prevederile referitoare la victimele cu nevoie de protecție specială 
au fost mult extinse (art. 22-24, față de art. 2 alin. 2 din Decizia-cadru); 

- formarea practicienilor este reglementată mai amplu (art. 25 din 
Directivă, comparativ cu art. 14 din Decizia-cadru); 

- regulile privind cooperarea dintre statele membre au fost extinse 
(art. 26 alin. 1 din Directivă, față de art. 12 din Decizia-cadru); 

- directiva cuprinde prevederi noi care impun statelor membre să 
crească gradul de conștientizare asupra drepturilor victimelor (art. 26 alin. 2). 

În același timp însă, Directiva victimelor a modificat în mică măsură 
(sau nu a adus nicio modificare) prevederilor Deciziei-cadru anterioare în 
ceea ce privește : 

 dreptul la audiere (art. 10, comparativ cu art. 3 primul paragraf al 
Deciziei-cadru); 

 dreptul la ajutor judiciar (art. 13, comparativ cu art. 6 din Decizia-
cadru); 

 dreptul la restituirea cheltuielilor (art. 14, comparativ cu art. 7 al 
Deciziei-cadru); 

 dreptul la restituirea bunurilor (art. 15, comparativ cu art. 9 alin. 
3 din Decizia-cadru); 

 dreptul la o decizie pentru obținerea de despăgubiri de la autorul 
infracțiunii (art. 16, comparativ cu art. 9 alin. 1 din Decizia-cadru); 

 drepturile victimei cu reședință în alt stat membru (art. 17, 
comparativ cu art. 11 din Decizia-cadru); 

 dreptul la protecție (art. 18, comparativ cu art. 2, art. 8 alin. 1, 
art. 15 din Decizia-cadru); 

 dreptul de a evita contactul cu agresorul (art. 19, comparativ cu 
art. 8 alin. 3 din Decizia-cadru). 

 

Protecția sporită (față de cea impusă de prevederile Directivei 
2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea 
și protecția victimelor criminalității) rezultă din obligativitatea statelor 
membre de a asigura victimelor acestor infracțiuni acces facil și imediat la 
consiliere juridică și asistență/reprezentare juridică, în mod automat în 
scopul solicitării despăgubirilor cuvenite, fie de la autorii infracțiunii, fie de 
la autoritățile statale. Se insistă asupra obligației statelor membre de a 
asigura victimelor, pe toată durata cercetării și procesului penal, un 
tratament adecvat necesităților specifice determinate în urma unei evaluări 
individuale de către autorități anume pregătite, cu respectarea interesului 
superior al copilului, în cazul victimelor minore.  
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3.1.2 Instituții 

La nivel internațional, există numeroase instituții cu competențe în 
problematica drepturilor omului, a luptei împotriva discriminării, a 
prevenirii și combaterii victimizării etc. Fără a realiza o trecere în revistă 
comprehensivă a acestora, în cele ce urmează, le vom menționa pe cele 
considerate mai reprezentative în ceea ce privește conexiunea cu tematica 
prezentului studiu. 

În cadrul Consiliului Europei7, funcționează mai multe departamente/ 
instituții a căror activitate este axată pe problematica victimizării și a 
discriminării. Departamentul în atribuțiile căruia intră legislația 
privind drepturilor omului și de sfera politicilor în domeniu (Human 
Rights Law and Policy Division)asigură cooperarea cu alte instituții 
internaționale de profil, precum Agenția pentru drepturile fundamentale 
(FRA), Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa (OSCE) și 
Națiunile Unite. 

Comitetul european pentru coeziune socială, demnitate 
umană și egalitate(European Committee for Social Cohesion, Human 
Dignity and Equality) are drept scop supravegherea și coordonarea 
activității inter-guvernamentale a Consiliului Europei, în domeniile 
menționate,și oferirea de consultanță Consiliului de Miniștri referitoare la 
aspectele care necesită clarificări. Activitatea Comitetului urmărește 
reducerea vulnerabilităților, accesul deplin la toate drepturile omului, 
inclusiv cele sociale și economice, promovarea egalității și a oportunităților 
egale pentru toți, combaterea discriminării de orice fel. De la 1 ianuarie 
2016, activitatea acestui comitet a fost temporar suspendată. 

Comisia europeană împotriva rasismului și intoleranței (European 
Commission against Racism and Intolerance (ECRI)) monitorizează, printre 
altele, problemele legate de discriminarea pe criterii de etnie, cetățenie, 
religie și culoare a pielii. Această comisie realizează rapoarte și oferă 
recomandări statelor membre. România a devenit membră în anul 2000. În 
ianuarie 2001, această comisie a publicat un raport cu recomandările ce 
prevăd cum pot fi combătute și prevenite rasismul și intoleranța față de 
romi8, dintre care le menționăm pe următoarele: 

                                           
7 A fost înființat în 1949, cu rolul de a promova drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului și valorile democratice, la nivelul Uniunii Europene; 
http://www.coe.int/en/.  
8 Compilație a Recomandărilor de Politica Generală a ECRI, Strasbourg, ianuarie 
2001. 
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• să se asigure că actele împotriva minorităților sunt combătute prin 
intermediul unor legislații adecvate și să solicite adoptarea unor legi 
noi în cazul în care este nevoie de întărirea cadrului legislativ cu 
privire la acest subiect; 

• să urmărească introducerea în programele educaționale a informațiilor 
privind istoria și cultura minorităților; 

• să sprijine organizațiile nonguvernamentale în acțiunile lor pentru 
prevenirea infracțiunilor împotriva minorităților; 

• să contribuie la întărirea încrederii, importantă pentru consolidarea și 
menținerea unei societăți deschise etc. 

În cadrul Comisiei Europene funcționează Direcția Generală pentru 
Justiție și Consumatori (Directorate-General for Justice and Consumers), 
care are în subordine și o direcție implicată în mod direct în problematica 
respectării și promovării drepturilor fundamentale, a combaterii rasismului, 
xenofobiei și protejării persoanelor ce aparțin minorităților (Directorate 
Fundamental rights and Union citizenship).  

In cadrul Uniunii Europene, în iunie 1997, a fost înființat Centrul 
european pentru monitorizarea rasismului și a xenofobiei (European 
Monitoring Centre for Racism and Xenophobia) (EUMC), cu scopul de a 
studia amploarea și dezvoltarea fenomenelor și manifestărilor de rasism, 
xenofobie și anti-semitism, precum și de a studia factorii determinanți, 
consecințele și efectele acestora.  

Acest centru coordonează Rețeaua europeană de informare în 
privința rasismului și a xenofobiei(Raxen, înființată în anul 2000) care 
cooperează cu ONG-uri, centre universitare naționale de cercetare, 
organizații internaționale sau centre specializate din statele membre. 
Această rețea colectează date cu privire la discriminarea etnică și rasială 
ocuparea forței de muncă, în materie de locuințe și educație, elaborând 
rapoarte privind modificările legislațiilor antidiscriminare (Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2006). 

Rețeaua Europeană pentru prevenirea infracționalității (European 
Crime Prevention Network, EUCPN) a fost înființată prin decizia Consiliului 
European în 2001 și reconfirmată prin decizia din anul 2009 (Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, 2009). Această rețea reprezintă o platformă 
disponibilă tuturor statelor membre UE, ce are ca scop identificarea și 
promovarea celor mai bune practici în domeniu, acumularea și evaluarea 
informațiilor cu privire la activitățile de prevenire a infracțiunilor și 
facilitarea cooperării între statele membre. EUCPN oferă sprijin statelor 
pentru dezvoltarea unor strategii locale și naționale de prevenire a 
infracționalității. De asemenea, periodic sunt organizate întâlniri, seminarii 
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și conferințe pentru a promova activitățile preventive (Rețeaua Europeană 
pentru prevenirea infracționalității). 

În 2007, denumirea Centrului European pentru monitorizarea rasismului 
și a xenofobiei s-a schimbat în Agenția pentru drepturi fundamentale a 
Uniunii Europene (European Union Agency for Fundamental Rights) 
(FRA).FRA este o agenție specializată a UE (finanțată de la bugetul UE), care 
are rolul de a oferi consiliere de specialitate instituțiilor UE și statelor 
membre, privind modalitatea prin care trebuie asigurată respectarea 
drepturilor fundamentale pe teritoriul UE (conform Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene). Principalele domenii vizate de FRA includ 
discriminarea, protecția datelor, rasismul, xenofobia, drepturile victimelor 
infracțiunilor și drepturile copilului și accesul la justiție. 

În vederea implementării adecvate a politicilor din domeniile 
menționate anterior, Comisia Europeană utilizează datele și informațiile 
colectate de către Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA). 

Organizația pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE) 
își desfășoară activitatea în mai multe domenii, printre care se numără și 
drepturile omului, combaterea traficului cu persoane,drepturile 
minorităților etc. În cadrul acestei organizații, funcționează și Oficiul 
pentru instituții democratice și drepturile omului (ODIHR), care 
promovează respectarea drepturilor omului, toleranța și nediscriminarea și 
drepturile comunităților romă și sinti. 

Mecanisme de gestionare și monitorizare – strategii europene în 
domeniul luptei împotriva victimizării 

„Rasa și etnia” nu sunt caracteristicile protejate, definite în legea 
europeană, dar sunt vizate minoritățile care se identifică sau sunt 
identificate ca aparținând aceleași culturi, având aceleiași tradiții și trecut 
istoric, și care pot avea o limbă comună. 

De-a lungul timpului, Uniunea Europeană a oferit statelor membre o 
serie de propuneri cu privire la promovarea integrării sociale și economice 
a persoanelor de etnie romă. 

În 8 decembrie 2008, Consiliul de Afaceri Generale a îndemnat 
Comisia să ofere sprijin analitic și să stimuleze cooperarea dintre părțile 
interesate cu privire la incluziunea romilor și să organizeze un schimb de 
experiențe și bune practici între statele membre, totul în contextul unei 
platforme integrate (An EU Framework for National Roma Integration 
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Strategies up to 2020). Drept urmare, în 2009 a avut loc prima reuniune a 
Platformei europene pentru incluziunea romilor. Această platformă 
reprezintă un cadru pentru dezbateri și adoptare a unor acțiuni concrete, 
la care pot participa toate părțile interesate, în cadrul UE, cât și în 
România – instituții UE, guverne naționale, organizații internaționale, 
mediul academic și reprezentanți ai romilor. Prin această Platformă, statele 
membre sunt sprijinite pentru a găsi soluțiile politice relevante, prin 
schimbul de bune practici și discuții cu cei cu experiență în promovarea 
incluziunii romilor. 

În aprilie 2011, Comisia Europeană a transmis o comunicare pentru 
Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor în legătură cu un cadru UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor până în 2020(EC-COM(2011) 173 
final). Comisia a invitat toate statele UE să adapteze strategiile naționale 
de integrare a romilor și să prelungească perioada de planificare până în 
anul 2020. 

Prin strategiile naționale, statele membre pot contribui activ la 
integrarea romilor în societate și eliminarea discriminării. Pentru realizarea 
unor progrese semnificative este necesară intensificarea eforturilor și 
adaptarea politicilor naționale și regionale care vizează problematica minorității 
rome. Uniunea Europeană oferă și sprijin financiar pentru rezolvarea 
acestor probleme prin instrumente europene de micro finanțare pentru 
îmbunătățirea situației socioeconomice a grupurilor defavorizate și prin 
care comunitățile de romi pot demara activități care să îi motiveze să 
participe activ la bunul mers al societății – prin reducerea dependenței de 
ajutoare sociale și implicarea într-o formă de muncă regulată. 

Potrivit Strategiei europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, statele membre ale UE trebuie: 

• să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală, în 
domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale;  

• să dezvolte în totalitate sistemele de pensii și securitate socială, 
pentru a asigura condițiile adecvate ale ajutorului; 

• să definească și să aplice prevederile cu referire la situația specifică a 
grupurilor cu grad ridicat de risc – minoritățile, romii, persoane cu handicap, 
persoane fără adăpost, familii monoparentale și femeile în vârstă. 

Ca urmare a pașilor menționați anterior, fiecare stat membru a 
elaborat o strategie referitoare la populația romă cuprinzând un set de 
măsuri, analizate ulterior de Comisia Europeană, în cadrul unei comunicări 
din anul 2012, având ca temă „Strategiile naționale pentru integrarea 
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romilor – un prim pas în implementarea cadrului UE” (EC- COM (2012) 
0226 final). 

În 2013, Consiliul Uniunii Europene a oferit o serie de recomandări 
statelor membre pentru a spori eficacitatea măsurilor propuse pentru 
realizarea integrării romilor și pentru a consolida aplicarea strategiilor 
naționale privind această problematică (Recomandarea Consiliului din 9 
decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în 
statele membre 2013/C 378/01). 

În comunicarea intitulată „Evaluarea implementării cadrului UE 
pentru strategiile naționale de integrare a romilor”, din iunie 2016 a 
Comisiei Europene,au fost menționate progresele realizate de statele 
membre în această direcție, precum și măsurile de integrare a romilor care 
au fost adoptate ca urmare a recomandărilor Consiliului. Dintre aceste 
măsuri menționăm: măsurile orizontale, ce vizează palierul orizontal 
(discriminare, femei de etnie romă, copii romi, reducerea sărăciei), 
măsurile în domeniul educației, al ocupării, al serviciilor de sănătate, al 
locuințelor, dar și măsuri structurale (legate de cooperare și coordonare, 
monitorizare și finanțare). De asemenea, au fost adoptate și măsuri în 
domeniul cultural, o sferă suplimentară, care nu a făcut parte din Cadrul 
de la nivelul UE și nici nu a fost prevăzut în Recomandări. Astfel, în 
România, a fost creat primul muzeu dedicat culturii roma. 

Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene 
(European Union Agency for Fundamental Rights (2013) a elaborat 
Programului multi-anual pentru populația romă (2012-2020), ca 
răspuns la Comunicarea Comisiei Europene din 5 aprilie 2011 pentru ca în 
cadru UE să se realizeze Strategiile naționale de integrare a romilor până 
în 2020. Această Agenție (FRA) colectează trei tipuri de date: date 
statistice primare colectate prin anchete cantitative privind populația romă 
și non-romă; date calitative primare colectate prin cercetare la nivel local 
și date secundare oficiale și neoficiale referitoare la populația romă. Un 
element cheie al acestui Program este de a oferi consiliere, bazându-se pe 
date solide și comparabile, care pot sprijini elaborarea de politici bazate pe 
dovezi. Anchetele realizate de FRA vizează, printre altele, evidențierea 
situațiilor de discriminare în care se află anumite categorii de persoane, cu 
referire la accesul acestora la servicii de sănătate, educație, accesul și 
condițiile de locuire, oportunitățile/ lipsa acestora privind ocuparea. În 
plus, FRA acoperă și alte aspecte importante privind drepturile 
fundamentale, precum anti-țigănismul (anti-gypsyism), infracțiunile 
motivate de ură (hate crime), precum și probleme legate de cetățenie. 
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În același timp, în cadrul programului multi-anual al FRA pentru 
perioada 2018-2022(European Commission,2016), între ariile tematice 
vizate se regăsesc, printre altele, egalitatea și nediscriminarea, precum și 
integrarea populației romă,cu accent pe incluziunea socială. 

În scopul combaterii discursurilor motivate de ură, Comisia Europeană 
și cele mai importante companii în mediul online (Facebook, Twitter și 
YouTube) au semnat un cod de conduită (European Commission and IT 
Companies announce Code of Conduct on illegal online hate speech, May 
2016), prin intermediul căruia acestea se angajează să-și continue 
eforturile de a diminua propagarea virală a manifestărilor de ură în mediul 
online.  

3.2 Cadrul legislativ și instituțional din România 

3.2.1 Legislație 

3.2.1.1 Traspunerea directivelor europene 

În cazul Deciziei-cadru 2001/220/JAI, intrată în vigoare la 22 martie 
2001, s-a impus de către UE ca termen limită de transpunere în legislația 
națională 22 martie 2002; excepție fac art. 5 și 6 - 22 martie 2004 și art. 
10 -22 martie 2010. 

Prin transpunerea Directivei 2004/80/CE, legiuitorul român a 
evidențiat două categorii de victime: cele asupra cărora se săvârșește o 
tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, 
o infracțiune ce are ca urmare vătămare corporală gravă, o infracțiune 
intenționată care a avut ca rezultat vătămarea corporală gravă, o 
infracțiune de viol sau act sexual cu un minor și perversiune sexuală, o 
infracțiune cu referire la traficul de persoane, o infracțiune de terorism, 
precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență. În același 
timp, au fost incluse în categoria victimelor soțul, copiii și persoanele 
întreținute de către persoanele care au decedat prin săvârșirea 
infracțiunilor menționate mai sus (art. 21 Legea nr. 211/2004).  

Instituția abilitată pentru transpunerea acestei directive în legislația 
românească a fost Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și 
Tratate. Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și 
comercială, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, oferă 
solicitantului informațiile utile pentru a cunoaște posibilitățile de a cere o 
compensație financiară statului pe al cărui teritoriu a fost înfăptuită 
infracțiunea, formularele de cerere de care dispune. În același timp este 
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înștiințat de aceasta instituție privind informațiile și indicațiile cu referire la 
modul de completare a formularului de cerere și documentele justificative 
necesare. Ministerul pune la dispoziția solicitantului date și informații cu 
caracter general pentru a-l îndruma să răspundă la orice cerere de 
informații suplimentare, formulată de către autoritatea de decizie din 
statul Uniunii Europene pe teritoriul căruia a avut loc infracțiunea. 
Autoritatea română de decizie în privința cererilor de compensație 
financiară pentru infracțiunile comise pe teritoriul României este Comisia 
pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor,din 
cadrul Tribunalului București. În cazul situațiilor interne, cererile se 
soluționează de către doi judecători ai Comisiei pentru acordarea de 
compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite la nivelul 
tribunalului în circumscripția căruia domiciliază victima.  

În ceea ce privește Directiva 2011/99/UE, în legislația internă, 
ordinele de protecție pot fi emise în conformitate cu Legea nr. 217/2003 
(având ca obiect prevenirea și combaterea violenței în familie) sau ca 
pedeapsă complementară în conformitate cu art. 66 alin. 1 lit. n) și o) 
C.proc.pen. 

Pentru Directiva 2012/29/UE, intrată în vigoare la 15 noiembrie 
2012, UE a stabilit ca termen limită de transpunere în legislația națională 
15 noiembrie 2015. 

Legislația internă de transpunere s-a realizat prin: Codul penal, 
republicat în M.Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr.286/2009, actualizat în 2015 (Noul cod penal), Codul 
de procedură penală, republicat în M.Of. nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu 
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei 
de mediator, publicată în M.Of. nr. 441 din 22 mai 2006; Legea nr. 
678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, 
publicată în M.Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările și 
completările ulterioare; Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind 
cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011. 

Prevederile din Decizia-cadru, care nu erau transpuse prin legislația 
în vigoare, au fost preluate în Legea nr. 135/2010 (dreptul victimei de a fi 
informată la punerea în libertate în orice mod a făptuitorului, dreptul 
victimei de a depune o plângere în țara de reședință, în cazurile 
transfrontaliere), noul Cod de procedură penală, actualizat în 2014. Nu în 
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ultimul rând, victimele au prevăzut dreptul de a fi informate cu referire la 
procedurile incidente în dreptul intern în cazul în care autoritățile 
competente au încălcat în timpul procedurilor penale drepturile acestora 
care sunt prevăzute în Directivă. 

Potrivit Codului penal actualizat în 2015, în capitolul V referitor la 
individualizarea pedepselor, secțiunea a 2-a, articolul 77 prevede că, 
printre împrejurările care constituie circumstanțe agravante, se numără și 
situațiile în care nu se respectă egalitatea de șansă, orientare sexuală, 
religie, dizabilități, starea sănătății (paragraful h). 

Prevederile din noul Cod penal, cu referire directă la victimele 
infracțiunilor, sunt cuprinse în art. 32 al. 1,2 privind tentativa, cele din 
grupa infracțiunilor contra vieții: omorul (prin prevederile art. 188 al. 1 și 
omorul calificat, art. 189 al. 1), uciderea din culpă (art. 192 al. 1,2,3), cel al 
infracțiunilor contra integrității corporale și sănătății: lovirea sau alte 
violențe (art. 193 al. 1,2), vătămarea corporală (art. 194 al. 1,2,3), lovirile 
sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 195), vătămarea corporală din 
culpă (art. 196), traficul de persoane (art. 210), supunerea la muncă forțată 
sau obligatorie (art. 212), exploatarea cerșetoriei (art. 214), violul (art. 
218), agresiunea sexuală (art. 219), hărțuire sexuală (art. 223). O altă 
grupă de infracțiuni ce a stat la baza studiului din perspectiva chestionarului 
este a infracțiunilor ce afectează domiciliului și vieții private: violarea 
domiciliului (art. 224). Infracțiunile precum furtul (art. 228), furtul calificat 
(art. 229), tâlhăria calificată (art. 234), precum și cele din grupa distrugerii 
și tulburării posesiei: distrugerea (art. 253), distrugerea calificată (art. 254) 
și distrugerea din culpă (art. 255) constituie bază de pornire pentru 
construirea chestionarului. Un loc aparte s-a acordat chestionării categoriei 
de infracțiuni cu privire la ură și discriminare (Art. 369). 

3.2.1.2 Legislație națională specifică 

Alături de Codul Penal care a încorporat transpunerea legislației 
internaționale la cel național, s-au dezvoltat și o serie de acte normative 
specifice, care completează și particularizează reglementările europene, pe 
diferite (sub)domenii. 

Astfel, România a făcut eforturi pentru alinierea legislației naționale 
la standardele internaționale privind protecția victimelor (Council of 
Europe, 2006), precum și în crearea de instituții specializate care asigură 
punerea în aplicare corectă a actelor normative. Prin adoptarea Legii nr. 
211/2004 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor, a 
fost reglementat cadrul general pentru protecția victimelor infracțiunilor. 
Complementar s-au dezvoltat reglementări specifice pentru categoriile de 
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victime care sunt considerate ca având un grad ridicat de 
vulnerabilitate:Legea nr. 272/2004 pentru a promova și proteja drepturile 
copiilor; Legea nr. 678/2001 privind traficul de persoane; Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; Legea 
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 
victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare etc. 

Pentru fiecare categorie de victime, legile specifice sunt completate 
prin alte acte normative (Hotărâri de Guvern, Ordine, Norme Metodologice 
etc.) care operaționalizează aplicarea acestora. Prezentăm, cu titlu de 
exemplu, reglementările de completare în cazul violenței în familie, care 
precizează, între altele, posibilitățile victimelor de a reacționa și a se 
proteja pentru reducerea riscului re-victimizării și limitarea efectelor 
victimizării asupra propriei persoane și/sau a membrilor familiei (copii) 
(Anexa nr.3). 

România a semnat și alte convenții europene reprezentative în 
domeniul combaterii victimizării,protejării minorităților și al acordării de 
compensații victimelor. Dintre acestea, menționăm: 

- Convenția europeană privind compensarea victimelor infracțiunilor 
violente (1983), semnată pe 8 aprilie 2005 și care a intrat în vigoare pe 1 
iunie 2006; 

- Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale (1995). 
România a semnat această convenție în anul 1995, iar aceasta a intrat în 
vigoare pe 1 februarie 1998. 

3.2.2 Instituții 

Pentru o mai eficientă activitate îndreptată către combaterea și, 
implicit, prevenirea infracțiunilor care determină situații de victimizare în 
rândul populației, funcționează, la nivel național, instituții cu misiune clar 
stabilită de către Parlamentul României și prin legislația în vigoare. 

Analizând rețeaua de instituții (The European e-Justice Portal), vom 
începe cu cele aflate la nivel de minister și anume Direcția de Probațiune 
(Ministerul Justiţiei), în atribuțiile căreia intră coordonarea Serviciului de 
probațiune,care oferă consiliere psihologică și asistență victimelor 
infracțiunilor. Această direcție coordonează cele 41 de servicii de 
probațiune, aflate pe lângă fiecare tribunal, în fiecare județ și asigură, prin 
angajații proprii, consiliere și asistență pentru victimele infracțiunilor. 

O altă instituție, aflată în cadrul Ministerului Public, este Direcția de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. 
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Această direcție este specializată în investigarea infracțiunilor de 
criminalitate organizată și terorism și oferă servicii victimelor infracțiunilor 
prin intermediul procurorilor. Procurorii de caz sunt obligați să informeze 
victimele cu privire la drepturile pe care le au și pot decide, pe durata 
investigațiilor, dacă victimele necesită măsuri de protecție, în situația în 
care acestea sunt necesare. Această direcție are o structură centrală și una 
teritorială, formată din 15 servicii, pe lângă parchetele Curții de apel și 27 
de birouri, la nivel de parchete de pe lângă tribunale. 

Agenția Naţională Împotriva Traficului de Persoane, instituție 
subordonată Ministerului Afacerilor Interne, coordonează acțiunile în cazul 
infracțiunilor de trafic de persoane. Reprezintă autoritatea principală și are 
filiale pe lângă fiecare curte de apel. Este punctul central de coordonare a 
acțiunilor legate de cazurile de trafic de persoane, prin cele 15 centre 
regionale,și pune la dispoziția cetățenilor o linie telefonică non-stop pentru 
informare și acordare de ajutor victimelor traficului de persoane. Această 
instituție are obligativitatea anunțării autorităților despre posibilele cazuri 
de trafic. 

O instituție deosebit de importantă, din perspectiva contactului direct 
cu cetățenii, este Inspectoratul General al Poliției Române, sub-divizie a 
Ministerului afacerilor interne, cu filiale în toate județele. Se ocupă de 
investigarea diferitelor tipuri de infracțiuni, sub îndrumarea procurorilor, și 
oferă protecție fizică victimelor infracțiunilor în timpul proceselor penale.  

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, sub-divizie a Ministerului 
Afacerilor Interne, cu filiale locale în fiecare județ, are ca principale sarcini 
primirea victimelor traficului la granițe și informarea privind drepturile pe 
care le au, serviciile de care pot dispune și organizațiile care le pot oferi 
ajutor. 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, aflată în 
subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, are printre atribuțiile sale și pe aceea de a facilita dialogul social 
dintre profesioniștii care oferă suport victimelor infracțiunilor de trafic de 
persoane și persoanele care prezintă grad ridicat de victimizare. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, este 
instituția care coordonează implementarea strategiilor sociale pentru 
protecția copiilor, familiei, persoanelor singure, cu dezabilități sau alte 
nevoi speciale. Oferă diverse servicii sociale specializate pentru prevenirea 
violenței domestice și a traficului de ființe umane, ambulanță socială, 
telefon social. 
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Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a drepturilor 

copilului, înființată în 2009 (H.G. nr. 1384/2009), funcționează în cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Printre domeniile de 
acțiune în responsabilitate se numără: promovarea și asigurarea 
respectării drepturilor copiilor, protecția unor grupuri vulnerabile de copii și 
tineri, sprijinirea membrilor de familie aflați în dificultate ca urmare a 
actelor de violență în familie, inițierea și coordonarea parteneriatelor 
sociale, în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie etc. 

Consiliul național pentru combaterea discriminării (CNCD) reprezintă 
instituția ce asigură respectarea și aplicarea principiului nediscriminării. 
Printre activitățile desfășurate de CNCD se numără prevenirea faptelor de 
discriminare, medierea, investigarea și sancționarea cazurilor de 
discriminare, monitorizarea situației după constatarea unor cazuri de 
discriminare, acordarea de asistență de specialitate persoanelor 
discriminate etc. 

Agenția națională pentru romi (ANR) reprezintă o instituție aflată în 
subordinea Guvernului, care are rolul de a implementa, monitoriza și 
evalua măsurile din domeniile de intervenție cuprinse în Strategia 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității romilor pentru perioada 2012-2020. Pentru atingerea 
obiectivelor stabilite, această instituție colaborează cu alte instituții 
guvernamentale, dar și cu ONG-uri specializate. ANR a dezvoltat și o 
structură în teritoriu, ce are la bază birouri județene pentru romi. 

În ultimii ani, după ratificarea documentelor europene de către 
legislația națională cu privire la victimele infracțiunilor, au apărut foarte 
multe asociații non-profit și fundații ce constituie liantul între victime și 
instituțiile statului. Dintre acestea amintim câteva: 

• Asociația de Dezvoltare a Practicilor Alternative pentru Reintegrare 
și Educație, ce oferă asistență psihologică, în situații de criză victimelor 
infracțiunilor, asistență medicală, educație pentru sănătate, asistență 
juridică, asigură adăpost, consiliere, terapie și protecția femeilor care au 
fost victime ale traficului de persoane. 

• Fundația Filantropia Timișoara, prin intermediul Centrului Vestic de 
Refugiu pentru Victimele Traficului de Ființe Umane, oferă consiliere 
psihologică și servicii de reconversie profesională. Este în subordinea 
Bisericii Metropolitane din Timișoara și se ocupă de Refugiul de Vest pentru 
victimele traficului de persoane. 

• Asociația Bretania este o fundație creștină care asigură sprijin 
copiilor victime ale abuzului și violenței domestice, oferă un mediu sigur 
pentru copiii, susține instituțiile statului în desfășurarea activităților de 
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protecție a copilului, acestea desfășurându-se,în special,în Moldova (N-E 
României), mai ales în patru județe. Activează în zona de securitate 
publică și a drepturilor omului și oferă sprijin prin Programul de Asistență 
și Centrele de Tranzit pentru Victime. 

• Asociația Salvați Copii, prin cele 14 birouri locale, cu 6.000 membrii 
și 800 voluntari, asigură servicii pentru victimele traficului de persoane și 
pentru copii abuzați: evaluare medicală și psihologică, asistență pentru 
reintegrare și asistență juridică. 

• Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii - Romani CRISS 
este o organizație neguvernamentală ce are ca obiect de activitate 
apărarea drepturilor romilor din România, prin oferirea de asistență legală 
în cazurile de abuz. De asemenea, organizația militează și pentru 
combaterea și prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor în toate 
domeniile vieții publice, inclusiv în educație, locuințe și sănătate, precum și 
asistență educațională. 

• Partida romilor este o organizație nonguvernamentală înființată în 
1990, pentru a reprezenta interesele romilor din România. De-a lungul 
vremii, Partida Romilor, a semnat mai multe acorduri politice cu diverse 
partide (Partidul Democrației Sociale din România, Partidul Democrat 
Liberal și Partidul Social Democrat), potrivit cărora Partida Romilor urma 
să susțină partidele respective la alegeri, în schimbul promisiunii acordării 
unui sprijin privind îmbunătățirea situației comunităților de romi în domenii 
precum sănătate, locuri de muncă, educație. Partidul și-a schimbat apoi 
numele în Partida Romilor „Pro Europa”. 

3.2.3 Mecanisme de gestionare și monitorizare – strategii 
naționale în domeniul luptei împotriva victimizării 

Alături de legislația specifică fiecărei situații de victimizare, 
prezentată în subcapitolul anterior, la nivel național, la recomandarea UE 
sau ca inițiativă a instituțiilor specializate și/sau a executivului, s-au 
dezvoltat strategii, politici și planuri de acțiune. Multe au fost ulterior 
legiferate, sub forma unor Hotărâri de Guvern, Ordonanțe etc. 

În continuare, vom prezenta, cu titlu de exemplu, unele dintre 
acestea cu scopul de a evidenția preocupările și secvențialitatea 
temporală, la nivel național, în demersul logic și firesc de a asigura, pe de 
o parte, convergența cu orientările și preocupările la nivel regional (UE), 
sau internațional și, pe de altă parte, pentru a facilita aplicarea cadrului 
legislativ și a sprijini funcționarea eficientă a instituțiilor specifice.  

În ceea ce privește combaterea discriminării, în luna octombrie 
2007 a fost adoptată Strategia națională de implementare a măsurilor de 
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prevenire și combatere a discriminării (2007-2013)(Ordinul nr. 286/2007). 
Această strategie a fost urmată de Strategia națională de prevenire și 
combatere a discriminării în perioada 2015 – 2020, care vizează 
dezvoltarea unui cadru menit să faciliteze eliminarea tuturor formelor de 
discriminare, implementarea unor măsuri de protecție a categoriilor 
vulnerabile, precum și a unor măsuri de prevenție etc. 

În România, prevenirea și combaterea violenței conjugale a 
beneficiat de o atenție sporită în anul 2005, când a fost elaborată prima 
strategie națională în acest domeniu și Planul de măsuri pentru 
implementarea acestora în perioada 2005 – 2007 (HG nr. 686/2005). Un 
alt moment important l-a marcat înființarea, în anul 2010, a 
compartimentelor cu atribuții specifice în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie, în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului (DGASPC), instituții aflate în subordinea consiliilor 
județene și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București (HG 
nr.967/2010). În 2011, a fost elaborată Metodologia-cadru privind 
prevenirea și intervenția în cazurile de violență în familie și s-au înființat 
echipe intersectoriale specializate în acest domeniu, care acționează în 
fiecare județ și în cele 6 sectoare ale municipiului București (HG 
nr.49/2011).Strategia națională pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului violenței în familie, pentru perioada 2013 – 2017 (M.Of. 
nr.819/6 dec.2012), cuprinde o serie de măsuri și acțiuni care vizează 
asigurarea protecției adecvate, pentru anumite categorii vulnerabile de 
populație, respectiv femei, copii și vârstnici care se confruntă cu violențe în 
cadrul familial.  

Strategia prevenirii și combaterii violenței în familie asigură o 
abordare complementară cu cea a altor strategii naționale, precum 
Strategia națională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 
și Strategia națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. 

Comunicarea Comisiei Europene din 2011 privind favorizarea 
dezvoltării de strategii naționale pentru integrarea romilor conține 
politicile și măsurile practice care trebuie aplicate (Comunicare privind un 
cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020). 
Astfel, o strategie privind romii sau un set de măsuri de politică s-au 
dezvoltat în fiecare țară, fiind evaluate de Comisia Europeană în 
comunicarea din 2012 (Strategiile naționale de integrare a romilor: o 
primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE). În 2013,Consiliul 
European a adoptat o recomandare cu privire la măsurile de integrare 
efectivă a romilor în statele membre (UE și comunitatea romă European 
Commission Directorate-General for Justice and Consumers, 2016,). 
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Continuând seria strategiilor destinate creșterii incluziunii sociale a 
romilor,adoptate pe plan național (HG nr. 430/2001), în anul 2015 a fost 
elaborată strategia națională de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome, pentru perioada 2015-2020 (HG nr. 18/14. 01.2015), 
care vizează adoptarea unor măsuri în domeniul protecției sociale, al 
ocupării, educației, sănătății, locuirii, și nu numai, cu scopul creșterii 
standardului de viață al acestei categorii de populație spre un nivel similar 
cu cel al populației majoritare. Această strategie este elaborată în 
concordanță cu recomandările europene privind incluziunea romilor. 

3.3 Rolul prevenției în evitarea cazurilor de victimizare prin 
săvârșirea unor infracțiuni 

Prevenirea cazurilor de victimizare prin săvârșirea unor infracțiuni 
trebuie să se realizeze, pe de o parte, prin acțiuni de scăderea numărului 
infracțiunilor săvârșite și, pe de cealaltă, prin acțiuni ce au ca scop 
scoaterea persoanelor vulnerabile din situația respectivă – exemplu: 
campanii de educare privind drepturile și obligațiile pe care le au ca 
cetățeni; înscrierea în sistemul educațional pentru a mări șansele de 
includere pe piața muncii; familiarizarea cu legislația, autoritățile și 
modurile în care se pot feri singuri de situațiile neplăcute, fără a riposta, la 
rândul lor, în mod ilegal etc.  

În anul 2002, o echipă de cercetători a înaintat Congresului Statelor 
Unite un studiu privind prevenirea criminalității, prezentând prevenția ca 
un rezultat al practicilor desfășurate zilnic în următoarele șapte setări 
instituționale: comunitățile, familiile, școlile, piața muncii, spații9, agențiile 
de poliție și celelalte agenții aparținând justiției penale (Sherman, L.W., 
Gottfredson, D., MacKenzie, D., Eck, J., Reuter, P., Bushway, S., 2002). 

În studiul de față, se vor analiza doar acele setări instituționale 
potrivite comunității pe care se focusează cercetarea. Studiul prevenției 
infracțiunilor tratează două elemente care trebuie dezvoltate în toate cele 
șapte setări instituționale: practica și programul. Practica este definită ca o 
activitate de rutină, în curs de desfășurare, stabilită clar în mediul 
respectiv. De cealaltă parte, programul este definit ca „un efort concentrat 
pentru a schimba, restricționa sau crea o practică de rutină într-un cadru 

                                           
9În limba engleză, termenul „places” face referire la toate locurile publice în care 
există un model de organizare socială construit în acel loc, lucru vizibil cu ochiul 
liber. Numărul persoanelor, funcțiile majore, activitățile desfășurate, rata 
criminalității sau factorii de risc care definesc aceste locuri pot fi diferite. 
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de revenire a infracțiunilor” (Sherman, L.W., Gottfredson, D., MacKenzie, 
D., Eck, J., Reuter, P., Bushway, S., 2002).  

Sherman și alții (2002) consideră că instituția centrală pentru 
prevenirea infracțiunilor este reprezentată de comunități, deoarece 
reprezintă nivelul la care toate celelalte instituții sunt active (Lawrence W. 
Sherman, Cap. 3 - Communities and crime prevention în Preventing 
Crime: What works, what doesn't, what's promising, A report to the United 
States Congress, 2002). Un principiu important al programelor de 
prevenire a infracțiunilor săvârșite în comunități a fost responsabilizarea 
liderilor comunității locale în a elabora propria strategie și a o aplica. 
Pentru a putea dezvolta o strategie de prevenție care va avea efectele 
dorite trebuie să fie bine cunoscută comunitatea în care se vor desfășura 
acțiunile, deoarece, astfel, vor fi identificate posibilele cauze care duc la 
săvârșirea infracțiunilor și modurile în care pot fi prevenite, moduri care 
diferă în funcție de profilul comunității. Compoziția comunității, adică tipul 
de persoane care fac parte din comunitate, respectiv proporția femei-
bărbați, structura populației pe grupe de vârstă, persoane căsătorite, 
persoane divorțate, persoane sărace, părinți singuri, șomeri, persoane cu 
antecedente penale etc.,și modul în care interacționează între ei sunt 
aspecte importante deoarece tocmai acestea pot oferi răspunsuri privind 
cauzele și factorii care duc la săvârșirea infracțiunilor, indivizii putând fi 
persoane vulnerabile, sau făptuitori. Unii factori de risc asociați victimizării 
pot fi identificați în comunitate și în mediul în care trăiește victima.  

Raportul Organizației Mondiale a Sănătății privind sănătatea și 
violența a identificat unii dintre factorii de risc asociați cu victimizarea, 
după cum urmează: 

- stiluri de viață, de rutină, interacțiune cu persoane care sunt 
violente; 

- cultură a violenței, modele de violență la domiciliu și la școală, 
toleranța privind violența, arme de foc; 

- prezența de factori care facilitează apariția infracțiunilor - alcool, 
droguri (World Health Organisation, 2002). 

Familia reprezintă o altă instituție în cadrul căreia se pot desfășura 
acțiuni de prevenire a infracționalității. Tipul familiei, interacțiunea dintre 
membri, comportamentul membrilor sunt elemente care pot reprezenta 
factori de risc. O strategie de prevenție trebuie să aibă în vedere 
elementele care pot provoca comportamentele delicvente, existente în 
cadrul familiei și modurile în care acestea pot fi eliminate. 

Instituțiile de învățământ au potențial ridicat în ceea ce privește 
prevenirea infracțiunilor (Gottfredson, D., 2002). Educarea membrilor 



 

 

46 

comunității, în special a noilor generații, în sensul manifestărilor și 
comportamentelor asociate infracțiunilor motivate de ură și a victimizării, 
trebuie inclusă în strategiile ce doresc prevenirea acestui fenomen. În 
cadrul instituțiilor de învățământ, pot fi realizate acțiuni ce au ca scop 
educarea și informarea cu privire la victimizare și infracțiunile motivate de 
ură,adaptate vârstei, în așa fel încât elevii să înțeleagă efectele acestui tip 
de comportament delincvent. Aceste acțiuni se pot desfășura în colaborare 
cu Poliția sau ONG-uri ce își desfășoară activitatea în domeniu și pot 
include organizarea de întâlniri între elevi și persoane din cadrul Poliției 
sau ONG-urilor, distribuirea de broșuri, jocuri de rol etc. 

Conceptul de victimizare este unul complex și multidimensional. Deși 
identificarea priorităților și orientarea eforturilor sunt componente 
esențiale ale unei strategii de prevenire a victimizării, un obstacol major în 
calea acesteia este lipsa de cooperare între și în cadrul agențiilor 
guvernamentale și neguvernamentale. Provocarea referitoare la reducerea 
victimizării nu este importantă doar pentru aceste agenții, ci și pentru 
comunitate în general (Hunt, D., 1996). 

Prevenirea criminalității nu este o inovație recentă; încă din anii ’70, 
a existat un interes crescut în anticiparea, recunoașterea și evaluarea 
riscurilor criminalității și inițierea de acțiuni pentru a elimina sau a reduce 
acest risc. Prevenirea criminalității a însemnat, în mod tradițional, oferirea 
de consiliere în materie de securitate și comportament de protecție. 
Conceptul de prevenire a criminalității are mai multe înțelesuri. Lipsa unei 
definiții precise poate fi un impediment în planificarea necesară prevenirii 
criminalității (Hunt, D., 1996). Weir (1984) oferă o definiție a prevenirii 
criminalității, referindu-se la termenul aplicat principiilor, politicilor și 
programelor care au ca scop reducerea încălcării legii, prin controale 
sociale formale și informale care sunt acceptabile într-o democrație și 
respectă drepturile fundamentale ale omului (Weir, H.,1984). Această 
definiție plasează prevenirea victimizării în cadrul obiectivului legii, ce 
presupune inevitabilitatea actului infracțional. Se presupune că principiile 
trebuie să se traducă în politici, și politicile în acțiune, recunoscându-se că 
atât controlul social formal, cât și cel informal contribuie la nivelul 
victimizării (Hunt, D.,1996). 

 

Prevenirea socială și situațională sunt eficiente prin: 
• abordarea cauzelor sociale speciale (părinți neconsecvenți, abandon 

școlar etc.) reduce numărul infracțiunilor; 
• abordarea determinanților situaționali speciali (lipsa supravegherii, 

ușurința de a se transforma în bani etc.) reduce victimizarea; 
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• utilizarea aplicării strategice sau în parteneriat pentru a lucra 

(folosind GIS, inteligență, responsabilitate); 
• a fi mai rentabil decât serviciul de poliție actual, cel judiciar și, în 

special, practicile din închisoare, în momentul evaluării; 
• oferirea de beneficii sociale suplimentare (terminarea cursurilor 

școlare, locuri de muncă, achitarea taxelor etc.), în cazul în care prevenirea 
abordează problemele tineretului aflat în situații de risc (Waller, I.,2006). 

Deși nu există nici o analiză care să identifice o listă exhaustivă a 
cauzelor criminalității, ideile prezentate de Congresul ONU coincid cu cele 
din literatura de specialitate referitoare la cauze, precum dezvoltarea 
socială, factori culturali, situaționali și de aplicare a legii. Acest fapt include 
opinia potrivit căreia tendințele criminalității sunt determinate de 
producerea unor schimbări în societate precum: 

• dezvoltarea socială – decalajul existent și/sau în creștere dintre 
bogați și săraci, tineret exclus din școală, locuri de muncă etc.; 

• dispoziția culturală - dependența femeilor de bărbați/violența în 
cadrul gospodăriei, modificări urbane/atomizarea familiilor și comunităților; 

• proiectarea fizică a comunităților – accesul la arme de foc, alcool și 
droguri; 

•  justiția - infractori persistenți care nu sunt închiși (dar cu un cost 
ridicat de oportunitate) (Waller, I.,2006). 

Orientările ONU subliniază necesitatea de a genera, partaja și a 
exploata această bază de cunoștințe internațională, în același timp cu 
încercarea de a face eforturi pentru a dobândi cunoștințe specifice la nivel 
de țară, ca un mijloc de a asigura o prevenire eficientă a criminalității, 
adaptată la nevoile comunităților. Pentru a avea succes, statele trebuie să 
îmbunătățească diverse aspecte, precum: 

 poliția trebuie să acorde prioritate mai degrabă reducerii criminalității 
decât aplicării legii, în special prin utilizarea unor indicatori care măsoară 
evoluția criminalității, cum ar fi anchetele privind victimizarea; 

• secțiile de poliție trebuie să utilizeze planificarea și strategia la nivel 
de comandă, să stabilească obiective în ceea ce privește reducerea 
criminalității și să utilizeze tactici care să aibă în vedere aspecte referitoare 
la infractorii care repetă infracțiuni, victime și localizare; 

• planificarea trebuie să selecteze obiective care pot fi supuse aplicării și 
să colaboreze cu alte agenții în măsură să abordeze cauzele de bază; 

• planificarea la nivel de oraș, care mobilizează instituțiile cheie – 
școli, servicii sociale, familii, poliția etc. - în jurul procesului privind 
evaluarea, planificarea, implementarea, este esențială pentru obținerea 
succesului; 
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• prevenirea cu succes necesită o formare specifică și disponibilitatea 
datelor (UN Economic and Social Council, 2002). 

Țintele principale ale infracțiunilor motivate de ură sunt adesea 
grupuri etnice sau rasiale, imigranți recenți ori lucrători migranți, sau 
persoane a căror viață privată îi supune riscurilor (International Centre for 
the Prevention of Crime, 2002). 

Experiența internațională a demonstrat faptul că este nevoie de 
dezvoltarea unor idei și punerea în practică a acestora pentru prevenția 
infracțiunilor bazate pe ură. Deși în Romania legislația nu permite 
crearea unei baza de date cu privire la etnia victimelor sau a 
infractorilor, unul dintre elementele importante pentru prevenire, 
menționat în studiile de specialitate, este existența unei baze de 
date cu privire la aceste infracțiuni, ce se actualizează constant. În 
acest mod, se pot identifica zonele fierbinți, cele în care numărul acestor 
infracțiuni este considerabil, și caracteristicile infracțiunilor desfășurate, 
putându-se organiza activități/campanii de prevenție care să se adreseze 
specificului comunității (International Centre for the Prevention of Crime, 
2002). 

Este nevoie de implicarea autorităților în activitățile de prevenire, 
crearea de departamente specializate pe această problemă și de programe 
de pregătire, adresate persoanelor din domeniu, care pot interveni și pot 
participa la campaniile de prevenție. Pentru a fi cu adevărat eficiente, 
activitățile trebuie să se adreseze tuturor cetățenilor; nu este de ajuns să 
reduci condițiile care duc la infracțiuni, deoarece toleranța și acceptarea 
din partea majoritarilor nu se va modifica astfel. Persoanele care pot fi 
victime ale infracțiunilor bazate pe prejudecată trebuie să fie integrate 
social, autoritățile și societatea civilă interesată creând legături între 
grupurile majoritare și aceștia pentru a desființa barierele prejudecății și a-
i face să se înțeleagă unii pe alții, integrați pe piața muncii, pentru a 
dobândi un status social ce le poate oferi respect și toleranță din partea 
celorlalți. 

Acțiuni de prevenție a infracțiunilor motivate de ură trebuie 
desfășurate constant. Acest tip de infracțiune are potențialul de a cauza 
traume psihologice şi emoționale post-victimizare mai puternice decât 
simpla infracțiune, deoarece victima înțelege că a fost vizată din cauza 
identității sale și riscă repetiția situației (Niță, D. (coord.), Ududec, D., 
Peltonen. L.). 

În urma analizării unor dovezi și date cu privire la victimele 
infracțiunilor motivate de ură, în comparație cu date privind victimele unor 
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alte tipuri de infracțiuni, s-a demonstrat că cele dintâi se confruntă post-
victimizare cu simptome precum anxietatea, nervozitatea, neîncredere, 
furie, plânsete, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, izolarea și 
depresia. Acestea apar deoarece a fost atacat nucleul identității victimei 
(Niță, D. (coord.), Ududec, D., Peltonen. L.). 

Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 
infracțiunile motivate de ură au impact asupra întregii societăți, depășind 
sfera actului criminal în sine (Niță, D. (coord.), Ududec, D., Peltonen. L.). 
Prin acest tip de infracțiune, se propagă ideea conform căreia acel grup de 
oameni, cu caracteristici comune, spre exemplu rasa, nu sunt doriți în 
comunitate, nu au dreptul de a face parte din respectiva societate, iar 
persoanele care aparțin minorității vizate pot simți că sunt permanent 
expuse riscului de a deveni victimă.  

Prevenția este foarte importantă tocmai din cauza faptului că acest 
tip de infracțiune are efecte resimțite de un grup larg de persoane. 
Societatea în sine este afectată și menține climatul riscant dacă nu sunt 
luate măsuri. Legislația poate limita extinderea fenomenului, însă 
campaniile de prevenție trebuie să se desfășoare în întreaga societate, de 
la școli, la biserici, pentru a aduce la cunoștința cetățenilor existența 
acestor probleme și efectele pe care le pot resimți chiar și ei. Prevenirea 
unor astfel de situații se realizează și prin schimbarea atitudinii 
majoritarilor și prin înțelegerea culturii grupurilor minoritare. De cele mai 
multe ori, minoritățile devin victime din cauza faptului ca nu sunt pe deplin 
înțelese de ceilalți cetățeni. Numeroasele campanii de prevenire a 
infracțiunilor desfășurate în țări din Europa au demonstrat faptul că este 
nevoie de cunoașterea detaliată a fenomenului și de dezvoltarea 
strategiilor adaptate specificului cazurilor. De aceea, înainte de a începe 
consolidarea unei strategii este nevoie de desfășurarea unor cercetări 
pentru a înțelege fenomenul și caracteristicile specifice țării noastre și a 
comunității minoritare care trăiește aici. 

 

În ultimii ani, țările Europene au fost preocupate de reducerea 
intoleranței și a urii, pedepsind discriminarea, oferind drepturi egale 
imigranților, desfășurând activități ce au ca scop scăderea vulnerabilității 
indivizilor care, dintr-un motiv sau altul, pot fi excluși social. Un prim pas 
este recunoașterea în termeni legali a discriminării și a urii ca motiv pentru 
săvârșirea infracțiunilor. 

Deși desfășurate cu mulți ani în urmă, exemplele de bune practici 
privind campaniile de prevenție desfășurate în țări din Europa merită să fie 
cunoscute, cu atât mai mult cu cât acestea au avut efecte pozitive. 
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În Suedia (Shaw, M., Barchechat, O.,2002, p.32), în 1989, guvernul 
a oferit ajutor financiar Fundației Globetree pentru a dezvolta un proiect 
menit să evite eventuale reacții negative din partea rezidenților din orașul 
Strängnäs, împotriva a 500 de solicitanți de azil, găzduiți de un centru 
aflat în acel oraș. Fundația, cu experiență anterioară în activități cu 
minoritățile etnice, a dezvoltat un plan pornind de la ideea că lipsa de 
informații privind minoritățile este cauza majoră care stârnește reacții 
negative împotriva acestora. Fundația a organizat întâlniri cu 
reprezentanții instituțiilor de învățământ, ONG-uri și părinți pentru a stabili 
evenimente care aveau ca scop oferirea de informații și crearea unei 
legături între locuitori și imigranți. Deși centrul care găzduia imigranți a 
fost închis un an mai târziu, rezultatele acțiunilor fundației au fost evaluate 
ca fiind pozitive, deoarece nici un incident nu fusese înregistrat, iar 
părerea cetățenilor privind activitățile desfășurate a fost una bună. 

În Norvegia (Shaw, M., Barchechat, O.,2002, p.33), începând cu 
anul 1987, în orașul Brumunddal numărul imigranților a crescut 
considerabil, de asemenea și atacurile asupra acestora. Din această cauză, 
a fost demarat Planul de Acțiune Brumunddal, în anul 1991. Acțiunile s-au 
desfășurat în parteneriat între agenții guvernamentale, autoritățile 
municipale și organizații non-guvernamentale, și a fost finanțat de 
guvernul norvegian. Acest plan a inclus: training pentru polițiști pentru a 
înțelege gravitatea celor întâmplate și pentru a putea interveni eficient; 
ajutor pentru grupurile vulnerabile și activități pentru a le integra în 
comunitate; integrarea imigranților pe piața muncii și organizarea unor 
activități în cadrul unui club. Prin acest proiect, a crescut nivelul de 
conștientizare a efectelor xenofobiei și rasismului, transformând 
pasivitatea și toleranța tacită în atitudini neacceptate social. Deși insultele 
adresate verbal nu au dispărut în comunitatea respectivă, a fost înregistrat 
un număr redus de violențe și vandalism. 

Franța (Shaw, M., Barchechat, O.,2002, p.34)– la începutul anilor 
1990, în orașul Septèmes-Les-Vallons din sudul Franței, autoritățile au 
decis să inițieze un plan de acțiuni pentru a reduce excluziunea socială, în 
rândul comunităților imigrante, venite din Africa. Primarul și consiliul 
general au negociat cu guvernul un contract cu durata de 5 ani, în vederea 
primirii unui sprijin financiar, dezvolta și implementa un set de acțiuni care 
aveau ca scop îmbunătățirea situației sociale și economice a orașului și, în 
special, a cartierului Gavotte-Peyret, locul în care locuiau cei mai mulți 
imigranți. În acest scop, a fost înființat un club de box, un centru pentru 
tineri,s-a oferit consiliere persoanelor vulnerabile,s-au organizat activități 
speciale pentru femei,s-au oferit fonduri unităților de învățământ pentru a 
organiza evenimente culturale. Un plan similar a fost implementat și în 
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perioada 2001-2002. Rezultatele proiectului au fost pozitive, autoritățile 
orașului susținând că măsurile luate au redus tensiunea dintre cetățeni și 
au oferit imigranților sentimentul că sunt respectați.  

Experiența internațională privind programele, planurile și strategiile 
de prevenire a infracțiunilor și a victimizării a demonstrat faptul că cele 
mai bune strategii sunt cele care au avut în vedere următoarele (Shaw, 
M., Barchechat, O.,2002, p.26-27): 

• abordări comprehensive – care includ o varietate de strategii și 
proiecte pe termen scurt și lung, desfășurate în colaborarea mai multor 
grupuri și organizații; 

• abordări flexibile – proiecte și programe în dezvoltarea cărora au 
fost incluși reprezentanți ai tuturor părților implicate, inclusiv din 
comunitățile vizate; 

• parteneriat – între autorități publice și private, pentru a putea 
concentra efortul mai multor actori, fiecare venind cu propria experiență și 
specializare. În acest fel, se pot evita probleme precum lipsa de suport 
financiar, proceduri legislative care nu pot fi realizate de o parte privată, 
lipsa de reprezentativitate a comunităților vizate, constrângeri 
organizaționale sau de alte tipuri, care sunt legate de schimbarea și 
îmbunătățirea unor politici sau legi. O mare problemă a acestor infracțiuni 
(motivate de ură) este aceea că, de cele mai multe ori, nu ajung în atenția 
autorităților, deoarece victimele nu fac plângeri (International Centre for 
the Prevention of Crime, 2002). De aceea, este nevoie să se acționeze 
pentru consolidarea încrederii în autorități. 

• diagnosticarea corectă a problemei – prin realizarea de cercetări, 
discuții cu grupurile vulnerabile, analizarea datelor statistice, obținute de la 
poliție și alte autorități sau instituții, privind tipurile de incidente și locul în 
care apar, dar și ce tip de persoane sunt implicate; 

• dezvoltarea și implementarea unui plan de acțiune – bazat pe 
rezultatele obținute, în urma cercetărilor sau a analizei datelor obținute; 

• monitorizarea și evaluarea sunt procese esențiale pentru a 
asigura faptul că strategiile și planurile dezvoltate și implementate țin 
seama de feedback-ul din partea comunității vizate și se desfășoară în 
direcția corectă; 

• includerea tinerilor și a unor persoane din comunitățile vizate – 
programele care au avut o astfel de abordare s-au dovedit a fi mai 
eficiente, iar percepția și experiența persoanelor vulnerabile din 
comunitățile vizate au ajutat la elaborarea unor planuri potrivite situației. 
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4. VICTIMIZAREA POPULAȚIEI ROMA 

4.1 Particularități ale populației roma, cu incidență asupra 
victimizării 

Minoritatea roma, una dintre cele mai vechi din Europa, s-a 
confruntat de-a lungul timpului cu discriminare și dezavantaje. Populația 
roma formează unul dintre cele mai mari grupuri etnice minoritare din 
Europa, iar aproape 80% din populația europeană roma (aprox. 10 
milioane persoane) trăiesc în UE și în țările candidate (Renzi, L.). 

Date statistice referitoare la dimensiunea populației rome, la nivel 
mondial, nu sunt cunoscute (Motoc, C.,2015). În Europa, există între 10 și 
12 milioane de romi. Cea mai mare parte - aproximativ două treimi - 
trăiesc în țările din Europa Centrală și de Est, unde reprezintă între 5 și 
10% din populație. Există, de asemenea, o populație considerabilă romă în 
Europa de Vest, în special în Italia (în jur de 150.000 de romi), Spania 
(600.000-800.000), Franța și Marea Britanie (de până la 300.000 în 
fiecare țară). Mulți dintre aceștia trăiesc în condiții precare, cu acces 
limitat sau fără acces la servicii de îngrijiri medicale și educație. În Europa 
Centrală și de Est,romii câștigă,în medie, mai puțin decât celelalte etnii și 
prezintă un risc ridicat de șomaj. Lipsa sau precaritatea veniturilor 
obținute determină un adevărat cerc vicios. 

Segregarea romilor este larg răspândită, aceștia reprezentând un 
grup marginalizat, oriunde în lume. Romii se regăsesc în SUA cu o 
populație între 100.000 și 300.000 persoane și aproximativ 2,5 milioane în 
America Latină. În Europa, numărul total al romilor este de aprox. 8-12 
milioane, populația fiind concentrată în principal în Europa de Est, unde 
aceștia au rămas după ce au emigrat din India, la începutul secolului XIII. 
Cifrele sunt însă incerte, deoarece legile din țările est-europene limitează 
colectarea de informații cu privire la etnie. Cea mai mare populație de romi 
este stabilită în România, iar un număr important se regăsește în Ungaria 
și Bulgaria și în alte țări apropiate (Greenberg, J.,2009).  
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Potrivit datelor statistice obținute la recensământul populației, în 

România, populația romă reprezintă a doua minoritate după minoritatea 
maghiară. În comparație cu datele de la recensământul din 2002, cel din 
2011 a evidențiat existența a peste 621.573 romi, ceea ce reprezintă o 
creștere cu aproximativ 16% în 9 ani. Populația romă reprezintă 3,2% din 
populația rezidentă totală și este concentrată mai ales în regiunile Sud-
Muntenia (19,6%), Nord-Vest (18,3%), Centru (18%). În același timp, 
cele mai scăzute ponderi ale populației roma sunt întâlnite în regiunea 
Vest (7,3%) și București-Ilfov (6,4%).  

În comparație cu 2002, în anul 2011, cele mai semnificative creșteri 
ale numărului de romi s-au înregistrat în regiunea Nord-Est (cu 22% față 
de anul 2002, respectiv cu 10.268 persoane), în regiunea Sud-Muntenia 
(cu 24% față de anul 2002, respectiv cu 23.694 persoane) și în regiunea 
Sud-Est (cu 43% față de anul 2002, respectiv cu 21.274 persoane). La 
polul opus, în regiunea Vest, populația romă s-a redus cu 5,6% (respectiv 
cu 2.738 persoane). 

La nivel teritorial, după cum indică Figura 3, în județele Mureș și 
Călărași romii dețin o pondere de peste 8% din totalul populației, fiind 
urmate de județele Bihor, Sălaj, Dâmbovița, Giurgiu și Ialomița – cu o 
pondere a romilor cuprinsă între 6 și 8%.  

Există și alte studii care analizează dimensiunea și caracteristicile 
populației rome din România, care au avut la bază evidențele statisticii 
oficiale (INS) (Marin, A., Csonta, Á., 2012). 

Figura 3. Ponderea populației rome pe județe, la Recensământul din 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza datelor INS - Recensământul Populației și 
locuințelor, 2011. 
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Unele state europene întâmpină dificultăți în combaterea 
discriminării, sau chiar sporesc intimidarea și violența împotriva 
romilor. Astfel, un raport din 2014, care a analizat fenomenul violenței 
motivate de ură și al hărțuirii comise împotriva romilor de către 
funcționarii și cetățenii de rând din Republica Cehă, Franța și Grecia10 a 
evidențiat faptul că, în cele mai multe cazuri, guvernele statelor europene 
au eșuat în sfera politicii pentru romi, în condițiile în care discriminarea, 
evacuările forțate, segregarea și educația sub-standard reprezintă norma, 
și nu excepția. Pentru exemplificare, menționăm câteva situații concrete: 

• În Republica Cehă, în timpul verii și toamnei anului 2013, 
grupuri de extremă-dreapta au organizat o serie de proteste anti-romi, în 
zeci de orașe din întreaga țară. Protestele au însemnat hărțuire sistematică 
a comunităților de romi. Între iunie și octombrie 2013, extremiștii de 
dreapta, alături de localnici au organizat marșuri regulate prin orașul 
Èeské Budìjovice la o locuință, ca urmare a unui conflict între romi și 
persoane de altă etnie, desfășurat la un loc de joacă pentru copii; 

• în Franța, o mare parte din cei 20.000 romi din țară trăiesc în 
așezări informale în care rareori au acces la servicii de bază, cum ar fi apa 
și canalizarea. Aceștia sunt adesea evacuați forțat din adăposturi, hărțuiți 
de poliție sau de cetățeni și, uneori, atacați. În seara zilei de 22 noiembrie 
2011, poliția a mers la locuințele informale de lângă biserica St. Martin 
d'Arenc în Marsilia, cu scopul de a forța evacuarea a 10 familii de romi 
care locuiau acolo. Ei ar fi pulverizat gaze lacrimogene, în interiorul 
corturilor unde copii dormeau,și apoi ar fi distrus corturile și alte bunuri 
personale. Migranții romi din Marsilia nu raportează în general cazuri de 
hărțuire și violență, din cauza lipsei de încredere în poliție sau teama de 
victimizare viitoare. S., un asistent social pentru romi care a locuit într-o 
așezare informală a declarat: „romii sunt într-adevăr speriați de poliție; eu 
duc de obicei copiii la spital pentru tratamente medicale și aceștia se tem 
de fiecare dată când văd poliția pe drum”; 

• În Grecia, între 250.000 și 350.000 de romi care trăiesc aici au 
avut parte de tratament discriminatoriu care s-a perpetuat. Pe parcursul 
anilor 2012 și 2013, au avut loc o serie de atacuri-pogromuri împotriva 
unei comunități de romi din Etoliko, un sat din vestul Greciei. Irini a 
comunicat organizației Amnesty International experiența ei de la un atac 
din 4 ianuarie 2013, când aproximativ 70 de persoane au aruncat cu 
cocktailuri Molotov, pietre și bucăți de lemn în casele lor. Șase case și 
patru mașini au fost avariate de bombele incendiare sau de către atacatorii 

                                           
10 *** (2014), Roma in Europe: Demanding justice and protection in the face of 
violence, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/04/roma-europe-
demanding-justice-and-protection-face-violence, (accesat în data de 4.09.2015). 
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din acea zi. Mai multe persoane rome au declarat către Amnesty 
International ca s-au simțit trădați de către poliție; 

Un alt raport, care încearcă să identifice modul în care romii trăiesc și 
sunt tratați în Europa, este cel al Institutului Richardson (2014). Țările 
avute în vedere în acest raport sunt: Republica Cehă, Finlanda, Franța, 
Germania, Italia, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Astfel, 
studiul oferă răspuns la întrebări precum: cine sunt romii?; unde sunt 
romii?; ce fac romii?; cum sunt romii tratați și percepuți?; ce organizații 
sunt utilizate de către comunitățile de romi?; care sunt politicile și 
atitudinile guvernului față de romi? 

• În Cehia – sunt aprox. 200.000 romi, dintr-o populație totală de 
10.513.834 persoane, adică 0,01% din total populație. Romii au ajuns în 
Cehia în jurul anului 1423. O treime dintre romi trăiesc în 400 de localități 
„excluse” sau ghetouri. Acestea au de multe ori locuințe și igienă sub-
standard. O treime dintre copiii romi sunt separați în școlile „practice” care 
sunt sub-standard, împiedicând astfel accederea la universitate. 44% 
dintre cehi se tem de romi. 80% dintre cehi cred că romii sunt asociali. 
45% ar fi dorit ca romii să nu fie prezenți în Republica Cehă. 90% dintre 
cehi reclamă experiențe negative cu persoane de etnie romă. 90% 
consideră romii ca o sursă de infracționalitate. Romii sunt caracterizați de 
niveluri ridicate de sărăcie, șomaj și analfabetism și sunt discriminați în 
educație, ocupare și acces la locuințe. Prejudecățile nasc uneori violențe, 
așa cum a fost cazul celor peste 26 de mitinguri anti-romi din 2013. În 
urma a 47 de atacuri anti-romi din perioada 2008-2012, 5 persoane au 
murit și 22 au fost rănite, inclusiv 3 copii. Agenția pentru Incluziune 
Socială este responsabilă pentru integrarea minorităților, dar a fost 
criticată pentru că nu răspunde în mod adecvat împotriva violenței asupra 
romilor. În 2012, Consiliul pentru Drepturile Omului al Guvernului ceh a 
aprobat o compensație pentru sterilizarea non-consensuală din perioada 
1971-1991, majoritatea persoanelor în cauză fiind de etnie romă, fiind 
acordați fiecărei femei 10.000 de euro (14.000 dolari SUA) de către 
Guvernul ceh. Acesta nu impune legile sale anti-discriminare în mod 
eficient, ceea ce duce la o discriminare persistentă împotriva tuturor 
minorităților, în special a romilor. 

• În Finlanda - romii au drepturi și obligații cetățenești depline și 
sunt, prin urmare, egali în fața jurisdicției finlandeze. Ei aparțin unei clase 
sociale inferioare, cu condiții economice și sociale sub medie. Astăzi, romii 
finlandezi au în general o identitate națională foarte puternică și 
sentimentul de apartenență la Finlanda. Populația actuală Romani din 
Finlanda este relativ redusă, fiind estimată la aproximativ 10.000 
persoane. Majoritatea populației Romani din Finlanda trăiește în sudul țării, 
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în Helsinki sau în zonele din jur. În plus, există un număr estimat de 3000 
de romi care trăiesc în Suedia. Romii au ajuns în Scandinavia în timpul 
secolul al XVI-lea. Traiul prin mijloace tradiționale, cum ar fi meșteșugurile 
și creșterea cailor, a devenit în mod semnificativ mult mai dificil pentru ei. 
Stilul lor de viață tradițional nomad a început să se estompeze pe măsură 
ce a devenit mult mai comună stabilirea într-un singur loc, fapt care a 
condus la aprofundarea discriminării și a însemnat întreruperea unor 
legături cu comunitatea. În secolul XX au fost create mai multe organizații 
care promovează drepturile romilor, precum Romano Missio Ry, Vapaa 
Romanilähetys Ry, RYHDYS și Gypsies Future. În anul 2000 a fost 
modificată Constituția pentru a se asigura drepturile romilor, precizându-
se dreptul de a-și exercita propria cultură și menține propria limbă. 
Aceasta a consolidat statutul culturii Romani și limba în cadrul educației. 
Indiferent de situația legilor egale, romii nu au ajuns la o poziție de 
egalitate alături de grupurile majoritare din societatea finlandeză. 

• În Franța - romii s-au stabilit, pentru prima dată, la începutul sec. 
al XV-lea, iar numărul de sosiri a crescut în timp. În anul 1436, erau 
stabiliți în toată țara. La începutul secolului XX, guvernul francez a obligat 
romii să se stabilească. În 1970, Franța a cunoscut un nou val de migrație 
și a încercat să îmbunătățească situația în rândul romilor, angajându-i ca 
muncitori în fabrici. În ultimii ani, evacuări în forță ale romilor au fost 
raportate în toată Franța, romii constituind o comunitate destul de mare. 
Potrivit organizației franceze La Voix des Rroms, romii sunt subdivizați în 
mai multe grupuri și s-a raportat că aprox. 400.000 de persoane de etnie 
romă trăiesc în Franța, în prezent. Unele surse au raportat că circa 20.000 
de persoane de etnie romă trăiesc în tabere ilegale situate în Franța. O 
percepție comună a romilor este că aceștia sunt criminali, cerșetori și nu 
doresc să lucreze. Rapoartele își exprimă îngrijorarea că problema 
discriminării pe motive de origine, în domeniul ocupării, este încă foarte 
prezentă astăzi în Franța. Din cauza restricțiilor date de către Guvernul 
francez, romii lucrează în principal în sectorul informal. Migranții romi au 
avut acces la locuri de muncă în Franța din anul 2007, cu toate acestea 
doar 150 de ocupații sunt disponibile pentru ei. Nu există școli situate în 
apropiere de site-urile de camping, iar din cauza restricțiilor privind 
staționarea, educația stabilă pentru copii este greu de oferit (le este 
permis să staționeze doar timp de 6 luni pe timpul iernii și una sau două 
luni pe timpul verii). Datorită lipsei de flexibilitate din cadrul sistemului de 
educație francez, copiii romi nu sunt primiți în multe școli. Din cauza 
dificultăților privind accesul la locuri de muncă pentru părinți, unii copii 
sunt retrași de la școală pentru a ajuta familia să câștige bani (această 
activitate include, de obicei, cerșetoria). În plus, evacuările frecvente 
forțează copiii înscriși în școli să plece. Francezii percep romii ca fiind 
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săraci, murdari, leneși și implicați în infracțiuni și li se refuză în mod 
regulat intrarea în locuri publice, cum ar fi în baruri, restaurante, cluburi 
de noapte și magazine. Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare este 
responsabil pentru migranții romi care vin în Franța. Există, de asemenea, 
o serie de organizații care lucrează pentru drepturile romilor și pentru 
recunoașterea drepturilor lor în fața legii. Le Fnasat - Gens du voyage, La 
Voix des Rroms, Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, Gisti 
and Association Nationale Tzigane d'Enseignement et Pédagogie Scolaire 
(ANTEPS) sunt doar câteva dintre organizațiile care lucrează pentru a 
îmbunătăți situația comunității rome. UE a avut în vedere în ultimii ani 
tratamentul romilor din Franța și a finanțat mai multe milioane de euro 
pentru ca Franța să poată îmbunătăți situația pentru romi, dar cu toate 
acestea, începând cu anul 2013, nu este clar dacă banii au fost folosiți sau 
nu. Franța nu garantează populației rome dreptul la locuință, dreptul 
familiei la protecție și dreptul la protecție împotriva sărăciei și a excluziunii 
sociale. În iulie-august 2010, în urma unui scandal între romi și poliția 
franceză, Guvernul francez a decis să deporteze migranții romi din alte țări 
ale UE și a declarat că va folosi forța, dacă este necesar. Guvernul a militat 
puternic folosind retorica anti-romi, care descrie romii ca fiind o 
amenințare la adresa societății franceze și acuzând grupul în totalitatea sa 
ca fiind format din infractori. Până la sfârșitul lunii august 2010, 88 de 
tabere au fost înlăturate și 850 de persoane le-au părăsit în mod voluntar 
și cu un sprijin financiar. Potrivit sondajelor de opinie, 65% dintre francezi 
au fost de acord cu acțiunile Guvernului francez împotriva romilor. În anul 
2013, Amnesty International a publicat un articol în care se menționa că 
Franța a continuat să evacueze forțat romii și că 10.000 de oameni au fost 
evacuați în prima jumătate a anului 2013. 

• În Germania - nu există cifre exacte cu privire la câte persoane de 
etnie sinti și romă care trăiesc în această țară, însă diferite grupuri pot fi 
distinse. Există populație sinti și romă de origine germană, care este 
recunoscută ca o minoritate națională. Acest grup este estimat la aprox. 
190.000 persoane, cu majoritatea fiind sinti. Sinti și romii sunt prezenți în 
Germania timp de peste 600 de ani. Populația sinti a migrat în zonele în 
care se vorbește limba germană, în secolul al XIV-lea, iar romii în secolul 
al XV-lea. Persoanele sinti și rome au locuri de muncă în diferite ocupații. 
Există tendințe de reprezentare ridicată în ocupații mai puțin calificate, 
comparativ cu media populației. În medie, aceștia au un grad de calificare 
redus. 90% din populația germană nu dorește să trăiască în cartiere 
împreună cu romii. 78% cred că trăind în Germania, ca populație sinti sau 
romă, reprezintă un dezavantaj. Aproape jumătate din populație crede că 
persoanele de etnie sinti și romă sunt criminali. Copiii de etnie sinti și 
romă se confruntă adesea cu manifestări anti-romi care reprezintă insulte 
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ale colegilor de școală și unii se simt discriminați sau mai puțin susținuți de 
către profesori. Există mai multe organizații și instituții implicate în 
problemele minorității sinti și rome. Consiliul central pentru persoane sinti 
și rome din Germania, fondat în anul 1982 de către persoane de etnie sinti 
și romă, încorporează optsprezece organizații. Sprijinul financiar pentru 
programele de integrare lipsește în Germania. Politicienii fac în mod 
repetat declarații negative și generalizatoare despre romi, care par a fi 
nedoriți în țară. Romii nu sunt văzuți ca fiind persecutați în țările est-
europene, prin urmare aceștia nu primesc un permis de rezident, pe baza 
persecuției din țara lor de origine. 

• În Italia – romii au ajuns în Italia între sfârșitul sec. XIV și 
începutul sec. XV. Prin 1422 ei s-au stabilit în regiunile din nord, până la 
Roma. În 2008, „The Guardian” a raportat că 30.000 de romi care trăiesc 
azi în Italia sunt descendenți ai celor care au sosit în secolul al XV-lea. Nu 
sunt înregistrări exacte cu privire la numărul actual de romi din Italia. În 
anul 2000, estimarea Centrului European pentru Drepturile Romilor 
sublinia un număr de aproximativ 130.000 de persoane. În octombrie 
2013,Amnesty International a scris că circa 150.000 de romi, sinti și 
caminanti locuiesc în Italia și că aceștia reprezintă aproximativ 0,25% din 
populația italiană. 40.000 de persoane din cele 150.000 trăiesc în tabere, 
fie informale sau construite de autorități. Cei care trăiesc în tabere au 
parte de supraaglomerare, sărăcie, fără acces adecvat la apă și energie 
electrică. Ei sunt excluși de la accesul la locuințe sociale. Prejudecățile și 
rasismul sunt motive pentru care copiii romi abandonează școala. Trei din 
zece italieni se tem de romi. Italienii văd, în general, romii cu suspiciune. 
Aceștia sunt percepuți ca fiind infractori, persoane care nu doresc să se 
integreze în societate. Într-un sondaj realizat în 2008, 81% dintre 
respondenții italieni au declarat că nu îi plac pe romi, iar 68% au răspuns 
că doresc să vadă expulzați toți romii care trăiesc în Italia, indiferent dacă 
dețin sau nu pașapoarte italiene. Există o serie de organizații care lucrează 
pentru drepturile romilor și recunoașterea drepturilor lor în fața legii. 
Centro Culturale Zingaro, „Thèm Romanó”, Centro Studi Zingari/Romanó 
Sicarimasko Than, Unione Nazionale Internazionale Rom e Sinti in Italia 
(UNIRSI) sunt doar câteva dintre organizațiile care lucrează pentru a 
îmbunătăți situația pentru comunitatea de romi. Amnesty International a 
raportat că „începând cu anul 2007, autoritățile italiene au adoptat din ce 
în ce mai mult măsuri de „securitate”, care par a fi discriminatorii și care 
afectează în mod disproporționat minoritățile sinti și romă”. În anul 2008, 
ca o măsură de a contracara infracțiunile și violența, Guvernul italian a 
efectuat o campanie de amprentare și documentare a persoanelor rome 
care trăiesc în „tabere de nomazi”. 
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• În Polonia, conform recensământului din anul 2011, un număr de 

12.000 de persoane poloneze s-au declarat a fi romi. Cu toate acestea, 
cifra este considerată a fi mult mai mare și se află undeva între 50.000-
60.000 persoane. Populația romă este împărțită în subgrupuri ale romilor 
polonezi, Bergitka (cunoscuți și sub numele de romi de munte/de Carpați), 
Lovara, Kelderari, Sinti și Chaladytka (romii ruși). În prezent, este dificilă 
stabilirea numărului de romi din Polonia, precum și componența generală a 
populației, în parte datorită stilului lor de viață nomad, dar și datorită 
înregistrărilor guvernamentale precare. Se crede că majoritatea populației 
rome trăiește în orașe, iar recensământul din 2007 a indicat că 93% dintre 
romi locuiau în orașe, comparativ cu doar 62% din populația generală. 
Populația romă își poate găsi foarte greu un loc de muncă și, conform 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale, șomajul în unele comunități 
variază de la 40% la 100%. De asemenea, 35% dintre respondenții romi 
s-au descris ca fiind șomeri. Cei mai mulți romi din Polonia trăiesc în 
locuințe comunitare, de proastă calitate, cu lipsa apei curente, electricității 
și canalizării. Această comunitate se confruntă cu amenințarea evacuării 
din așezările lor, Guvernul polonez nereușind să furnizeze aranjamente 
alternative privind locuințele. Comunitatea este considerată ca fiind „ilegal” 
stabilită în orașe, datorită faptului că membrii ei nu sunt înregistrați ca 
locuitori. Romilor le lipsește educația, comparativ cu celelalte persoane. 
Mulți romi simt că există o discriminare împotriva copiilor lor în școli. 20% 
dintre copiii romi care frecventează școala au fost plasați în școli speciale 
care sunt destinate în principal celor cu handicap. În general, populația 
romă din Polonia este supusă infracțiunilor motivate de ură și de abuz, în 
special din partea grupurilor extremiste. „Never Again” este o asociație cu 
sediul la Varșovia, care monitorizează infracțiunile motivate de ură și 
xenofobia din Polonia, descoperind că romii reprezintă unul dintre cele mai 
afectate grupuri din țară. Segregarea lor apare datorită sărăciei și ratei 
ridicate a șomajului care contribuie la marginalizare, cu toate că unele 
comunități s-au confruntat cu adversitatea din cauza stilului de viață 
nomad. Atunci când o comunitate se stabilește undeva, locuitorii din zonă 
pot fi agresivi și pot avea un comportament discriminatoriu din cauza 
convingerii că romii aduc cu ei creșterea infracționalității și a poluării cu 
deșeuri, precum și deoarece aceștia nu plătesc impozite și nu contribuie la 
dezvoltarea zonei în care trăiesc. Din moment ce populația romilor este 
atât de mică în Polonia (aproximativ 0,09% din totalul populației), 
identificarea de sprijin și ajutor poate fi dificilă. Există organizații, cum ar fi 
Never Again, care caută cazuri de xenofobie și pot oferi sprijin pentru 
comunitățile care au nevoie de ea. Există, de asemenea, și Asociația 
Romilor din Polonia. UE a creat un cadru pentru Strategiile naționale de 
integrare a romilor, ca o modalitate de abordare a discriminării și 
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excluderii sociale, experimentate de aproximativ 12 milioane de romi, în 
întreaga Europă. Evaluarea din 2012 a Comisiei a constatat că Guvernul a 
implementat aceste strategii în sfere precum educația și sănătatea, dar cu 
toate acestea sunt încă probleme cu privire la implementarea de legi anti-
discriminatorii, la nivel local. 

• Slovacia - există între 350.000-500.000 romi în Slovacia, ONU 
estimând numărul lor la 402.000 persoane dintr-o populație de 5.415.459 
persoane. Cel puțin 150.000 de romi trăiesc în comunitățile sărace, 
marginalizate, care se regăsesc în estul țării. Multe comunități de romi 
sunt etichetate „halde de deșeuri”, astfel încât evacuarea forțată și 
demolările să poată fi efectuate mai rapid. 80-90% dintre romi sunt 
șomeri din cauza discriminării. Copiii romi sunt dezavantajați în școli, de 
multe ori fiind separați în școlile normale sau plasați într-un număr 
disproporționat în școli speciale pentru copiii cu deficiențe mintale (85% 
dintre elevii cu nevoi speciale sunt romi). Romii sunt considerați 
vulnerabili la traficul de ființe umane și exploatare, din cauza sub-
ocupării și sub-educației, fiind raportate cazuri de romi folosiți la muncă 
forțată. Există copii romi exploatați sexual, cu cele mai multe victime 
exploatate de membrii familiei sau alți romi. Alte moduri de exploatare 
prin muncă a copiilor includ cerșetoria. Există o tendință continuă de abuz 
asupra romilor, în timpul detenției la secțiile de poliție, cu daune și 
intimidare mascate din partea unităților de poliție, în timpul raidurilor. 
Romii sunt discriminați în ocupare, educație, sănătate, acces la locuințe, 
credite bancare, precum și în restaurante, cluburi de noapte, la coafor sau 
în transportul public. Mai multe spitale din estul Slovaciei au început 
separarea maternității, în funcție de nivelul de igienă a pacientului, 
rezultând gruparea femeilor de etnie romă. Sunt declarații potrivit cărora 
că această practică nu se aplică pe criterii de rasă. Există o serie de 
asociații civice care sunt implicate în comunitățile de romi, ONG-uri care 
lucrează pentru integrarea acestora. Din anul 2011, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului s-a pronunțat împotriva guvernului slovac, în trei cazuri 
de sterilizare forțată a femeilor rome, pentru compensarea cu 80.500 euro 
(110.000 de dolari SUA) pentru fiecare reclamant, deși instanța nu a 
constatat nici o discriminare sistematică. Consiliul Europei a cerut de 
asemenea Guvernului slovac să investigheze sterilizarea forțată și să 
educe mai bine medicii. ONG-urile raportează că există incidente de 
violență anti-minoritate în întreaga Slovacie. Investigarea incidentelor 
diferă în funcție de jurisdicție. În iunie 2012, o așezare de romi a fost 
supusă unui raid violent al poliției, care a declarat că este în căutarea 
infractorilor urmăriți, dar mulți cred că este un răspuns la un incident 
soldat cu deteriorarea unei mașini de poliție. Guvernul slovac și 
Parlamentul au refuzat să condamne raidul, subliniind că nu a existat nicio 



61 

 
legătură între incidente și că raidul a fost legal și pașnic, în ciuda 
rapoartelor privind leziuni la multe persoane, inclusiv copii, precum și 
persoane bătute la secțiile de poliție. Strategia Națională pentru Integrarea 
Romilor până în 2020 a fost adoptată în 2012, fiind concepută pentru a 
pune capăt segregării în școli și marginalizării. 

• În Spania, prezența romilor datează din secolul al XV-lea. 
Populația de romi estimată este de aprox. 650.000 - 700.000 de persoane, 
reprezentând 1,6% din total populație. Cu toate acestea, mai multe ONG-
uri au estimat acest procent la valori mult mai mari. Populația romă din 
Spania este compusă din persoane din ce în ce mai tinere, 45% din 
populația romă din Spania fiind sub vârsta de 16 ani. Orașe mari, cum ar fi 
Madrid, Barcelona, Sevilia, Granada, Valencia, Zaragoza și Murcia 
înglobează aprox. 70% dintre romi. Romii se confruntă cu mult mai multe 
dificultăți decât alte grupuri minoritare, atunci când vine vorba de a găsi 
locuri de muncă. Ei pot găsi mai ușor de lucru part-time sau pot avea 
diverse activități independente. Există încă probleme mari de discriminare 
față de comunitate și xenofobie. Spania a încercat integrarea romilor prin 
programe de educație, ocupare și locuințe. În 2005, 7 din 10 romi cu 
vârsta de peste 16 ani nu absolviseră învățământul primar, cu aproape 
20% din aceasta grupă de vârstă reprezentând persoane care nu știu să 
citească sau să scrie. Ratele de analfabetism s-au dovedit a fi mai mari la 
femei, cu toate că cifrele exacte nu sunt cunoscute, iar acest lucru ridică 
problema egalității de gen în comunitate. Cazurile de discriminare 
împotriva populației se referă la educație, ocupare, locuințe și provin din 
diferite surse, de la poliție la mass-media. Organizațiile care se ocupă de 
problemele romilor sunt Acceder și Promociano, care pretind că au 61.000 
de beneficiari ai muncii lor, 52,6% fiind femei și 46% fiind persoane sub 
30 de ani. Există încercări pentru o mai bună integrare și îmbunătățire a 
vieții romilor. Guvernul spaniol a adoptat un Program Operațional Multi-
Obiectiv „Lupta împotriva discriminării 2007-2013” care avea drept scop să 
ofere căi privind accederea la ocupare și măsuri suplimentare, puse în 
aplicare pentru a asigura copiilor școlarizarea completă. 

• În Suedia - populația romă cuprinde diferite grupuri naționale și 
religioase, cu o istorie a primelor grupuri care sosesc pe teritoriul Suediei, 
datând din sec. XVI. Majoritatea romilor din Suedia sunt cetățeni suedezi. 
Populația romă estimată în Suedia este de aprox. 50.000 persoane. În plus, 
se estimează că există 3.000 de romi finlandezi care trăiesc în Suedia. Există 
niveluri ridicate de excludere și discriminare a romilor. Principalele plângeri de 
discriminare au vizat indezirabilitatea romilor, care au ca efect servicii proaste 
pe piața imobiliară, refuzul accesului la magazine/restaurante și la sistemul de 
asistență medicală. Într-o măsură mai mică, au parte de tratament inegal, în 
cadrul sistemului judiciar, de învățământ și pe piața muncii. Romii tind să aibă 
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o încredere scăzută în poliție, în serviciile judiciare, sociale și în sistemul de 
sănătate. Din 1996, Grupul de lucru pentru problemele romilor funcționează 
în cadrul Ministerului Culturii, unde Uniunea Națională a Romilor este, de 
asemenea, reprezentată. Delegația privind „Întrebări adresate Romilor” este o 
instituție națională care se ocupă cu problemele romilor, sprijinită de Consiliul 
pe Problemele Romilor, care este o instituție de reprezentare a intereselor 
romilor la organizațiile naționale. Uniunea Națională a Romilor (înainte de 
1999, Consiliul Nordic Romani) este o organizație umbrelă, concentrându-se 
pe aspectele sociale pentru populația romă și răspândirea de informații despre 
cultura și istoria romilor. De asemenea, este o parte a Uniunii Internaționale 
Romani. În 2002 a fost înființat Consiliul pe Problemele Romilor, ca un 
consiliu consultativ al Guvernului, format din reprezentanți romi din cadrul 
comunităților. Discriminarea romilor datează din secolul al XVI-lea, odată cu 
sosirea lor. Legile și atitudinea au început să se schimbe spre adaptarea 
romilor la cultura suedeză, în a doua jumătate a secolului XX. Până în 1965, 
romii nu aveau dreptul să meargă la școală sau să aibă reședința în 
Suedia. În timpul anilor ’90, au avut loc îmbunătățiri semnificative a 
situației romilor, ceea ce a condus la recunoașterea lor, ca una dintre cele 
cinci grupuri de minorități etnice istorice din Suedia,și la recunoașterea 
Romani Chib ca limbă minoritară în 2000. Indiferent de aceste etape în 
elaborarea politicilor și a legislației, discriminarea și prejudecățile predomină 
pe scară largă. Legislația națională relevantă privind romii este Constituția, 
care asigură dispozițiile legale generale pentru toți cetățenii din Suedia și 
dreptul la libertatea și demnitatea individului. Mai mult decât atât, 
autoritățile au obligația de a furniza condițiile în care minoritățile etnice, 
lingvistice și religioase pot menține și dezvolta propriile culturi. În 2001, 
Guvernul Suediei i-a transmis Comisarului pentru egalitatea rasială 
(Diskrimineringsombudsman) sarcina de a acorda o atenție specială și 
intensifica eforturile sale privind discriminarea împotriva romilor, 
urmărindu-se punerea în lumină și supravegherea gradului de discriminare 
etnică sau alt tratament jignitor asupra romilor, dezvoltarea de strategii și 
metode de contracarare și eliminarea discriminării etnice a romilor, 
contribuția, prin mijloace de informare, la o conștientizare a dreptului 
individului la protecție în rândul romilor, activități pentru promovarea 
creșterii încrederii reciproce între romi și autorități.  

• Regatul Unit - romii au sosit în Marea Britanie, la începutul 
secolului XVI. Prima înregistrare a persoanelor de etnie romă a fost în 
1505. În 1530, prima lege a expulzării a fost implementată, iar în 1554 
statul a implementat o lege care să ateste că a fi rom era o infracțiune 
pedepsită cu moartea. Romii erau, de asemenea, transportați ca 
infractori în America. În 1960, evacuările și hărțuirea romilor se apropie de 
o criză. Odată cu aderarea Bulgariei și României la UE în 2007, poporul 
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britanic s-au temut că un număr mare de imigranți ar putea ajunge în 
Marea Britanie. Ambele țări au o populație mare de romi, iar unii dintre ei 
au ajuns într-adevăr în Marea Britanie, dar cifrele sunt mult mai mici decât 
cele preconizate. Există în prezent aproximativ 200000- 300000 de romi în 
Marea Britanie. Deși oportunitățile de angajare pentru minoritățile etnice 
din Marea Britanie sunt mai mici decât pentru populația britanică, decalajul 
dintre minorități și populația totală a scăzut, iar în 2007 a fost de 13,8%. 
În 2011, Oficiul Național de Statistică a publicat o analiză asupra 58000 de 
romi. Datele prezentate au arătat ca ocupații elementare în domeniile 
construcții, vânzări și servicii. Doar 47% din cadrul aceluiași grup s-au 
înregistrat ca activi economic. Motivele pentru care romii au performanțe 
slabe sunt legate de rasism și persecuție. Există cercetări conform cărora 
romii sunt supuși agresiunilor rasiale sau hărțuirii și ei abandonează școala 
devreme. Cu toate acestea, în 2011, Fondul de Educație pentru Romi a 
publicat un studiu pilot asupra copiilor romi din Marea Britanie și au 
descoperit că părinții romi valorizează educația și că cei mai mulți dintre 
copiii chestionați nu au experimentat sentimente anti-romi, din partea 
elevilor britanici. Britanicii percep romii ca hoți de la locul de muncă și 
scandalagii. Cei mai mulți britanici presupun că „român” înseamnă 
același lucru cu „rom”, deși romii reprezintă doar 5% din populația 
României. În noiembrie 2013 „The Guardian” a raportat că romii din 
Marea Britanie sunt „excluși, ignorați și neglijați”. Romii se confruntă cu 
dificultăți atunci când încearcă să acceseze serviciile de îngrijire a 
sănătății. Discriminarea și prejudecățile sunt, de asemenea, aspecte 
comune printre profesioniștii din sectorul de îngrijire a sănătății, fiind 
raportate cazuri în care medicii au fost reticenți la a înregistra romi, din 
cauza lipsei unei adrese permanente. Mulți romi locuiesc în case 
supraaglomerate și în sărăcie. Speranța de viață este cu aproximativ 10 
ani mai scurtă față de cea a unei persoane non-romă, în medie, în Marea 
Britanie. Standardul lor de viață scăzut a provocat îngrijorare, deoarece 
există o legătură clară între educație, trai sărăcăcios și sănătate precară. 
Autoritățile locale nu au nici o datorie în a furniza apă taberelor 
neautorizate. Consiliul pentru Refugiați ajută migranții romi care vin în 
Marea Britanie. Grupul de Sprijin pentru Romi este cea mai mare 
organizație de caritate din Marea Britanie pentru comunitatea de romi, 
lucrând pentru a îmbunătăți calitatea vieții romilor și pentru 
conștientizarea situației lor. Această organizație realizează ateliere de 
cultură a romilor pentru copiii britanici, pentru a-i învăța despre 
moștenirea culturală a acestora, oferind romilor cursuri de formare pentru 
serviciile sociale, școli, universități, autorități locale etc. Travellers’ Times 
Online este o platformă concepută ca principală sursă de știri și resurse 
pentru romii din Marea Britanie. Romii rămân excluși în multe cazuri și încă 
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se confruntă cu neprietenie și ură, în multe zone în care aceștia sosesc. 
Guvernul s-a concentrat în principal pe grupul minoritar musulman și nu 
pe toate minoritățile etnice. 

4.2 Reglementări specifice de suport pentru gestiunea 
victimizării populației roma 

Față de cele prezentate anterior privind cadrul legislativ și 
instituțional cu incidență asupra problematicii victimizării populației roma, 
se impune să evidențiem suplimentar orientările recente, care vor genera, 
firesc, schimbări în construcția chestionarelor privind victimizarea, în 
general, și a populației roma, în special.  

Anii 2010 și 2011 au fost marcați de progrese majore în dezvoltarea 
angajamentelor explicite ale instituțiilor europene pentru a 
combate excluderea romilor. Declarația Consiliului Europei de la 
Strasbourg privind romii oferă impulsul politic de a lua măsuri concrete în 
această direcție. Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare 
a romilor până în 2020 constituie, de asemenea, un pas important 
pentru recunoașterea și respectarea drepturilor romilor în Europa 
(Council of Europe, 2012). 

La Summitul european consacrat romilor, care a avut loc în 2014 la 
Bruxelles, responsabilii europeni și naționali au conştientizat rolul-cheie pe 
care îl au autoritățile locale și regionale în integrarea romilor și necesitatea 
de a spori capacitatea acestora. Consolidarea poziției actorilor locali și 
a punctelor naționale de contact pentru romi este o condiție 
indispensabilă pentru a asigura reușita strategiilor de integrare a romilor în 
statele membre. Avantajele integrării romilor sunt că aceștia reprezintă un 
procent din ce în ce mai mare din populația activă, cu o vârstă medie de 
25 de ani, în comparație cu media europeană de 40 de ani. Potrivit unui 
studiu realizat de Banca Mondială, integrarea completă a romilor ar putea 
genera beneficii economice de aproximativ 0,5 miliarde de euro pe an, prin 
ameliorarea productivității, reducerea cheltuielilor sociale și creșterea 
veniturilor din impozite (European Commission calls on Member States to 
set national strategies for Roma integration). În fiecare an, Comisia 
monitorizează progresele înregistrate în aplicarea tuturor strategiilor 
naționale de integrare a romilor, adoptate în acest context. În plus, în 
decembrie 2013, toate statele membre ale UE s-au angajat, într-o 
recomandare a Consiliului (Council of the European Union (2013), să 
implementeze măsuri eficiente de integrare a romilor în domeniul 
educației, ocupării, accesului la asistență medicală și la locuințe, dar și 
măsuri pentru combaterea discriminării, protecția copiilor și a femeilor 
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rome, consolidarea poziției actorilor locali și cooperarea transnațională. 
Această recomandare aduce un nou instrument în peisajul juridic și politic, 
însă reprezintă mai ales un angajament politic ferm al statelor membre 
pentru intensificarea eforturilor, cu scopul de a obține o ameliorare reală. 
Raportul din anul 2014 al Comisiei, privind progresele înregistrate în ceea 
ce privește situația romilor pe teren, a confirmat necesitatea de a depune, 
în continuare, eforturi susținute pentru a determina schimbări la scară mai 
largă. Există, în continuare, provocări majore, cum ar fi: segregarea 
persistentă a copiilor romi în școli/clase speciale; lipsa unor măsuri 
sistematice pentru a crește participarea romilor la piața muncii; absența 
asigurărilor de sănătate universale de bază în numeroase state membre, 
ghetoizarea în orașe sau segregarea în zonele rurale.  

4.3 Relația populației roma cu autoritatea – particularități și 
riscuri legate de victimizare 

Între poliție și persoanele de etnie romă și sinti există o 
relația dificilă. Astfel, de-a lungul istoriei, în Europa, populațiile 
majoritare au perceput adeseori persoanele de etnie romă și sinti ca 
reprezentând grupuri criminale, iar poliția le-a tratat ca atare. Pe fondul 
acestei experiențe îndelungate de opresiune și abuz de forță de către 
poliție, în rândul acestei categorii de populație s-a dezvoltat o atitudine de 
neîncredere profundă față de poliție. Astfel, cooperarea cu poliția și 
încercările unor persoane de a se alătura poliției au fost respinse de cele 
mai multe ori, în special de către grupurile majoritare ale populației. 
Ofițerii de poliție, la fel ca și societatea în general, pot fi influențați de 
opinii rasiste și prejudecăți. Astfel de atitudini și percepții sunt uneori 
manifestate sub forma lipsei furnizării unui sprijin și unei protecții 
suficiente (under-policing), prin acordarea unei atenții excesive 
infracțiunilor care se presupun a fi fost comise de membrii comunităților de 
romi și sinti, sau prin folosirea forței excesive împotriva unor astfel de 
persoane (over-policing) (OSCE, 2010). 

Există în prezent necesitatea îmbunătățirii serviciilor 
polițienești în cadrul comunităților de romi și sinti. Rolul poliției este 
unul important pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor 
persoanelor și pentru asigurarea protecției și a accesului la justiție pentru 
minorități, contribuind astfel la integrarea cu succes a acestora în 
societate. Acest rol capătă o importanță deosebită în societățile multi-
etnice. În Carta pentru Securitate Europeană, țările OSCE au afirmat în 
mod clar că „protecția și promovarea drepturilor persoanelor aparținând 
minorităților naționale sunt factori esențiali pentru democrație, pace, 
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dreptate și stabilitate în interiorul și între statele participante ”OSCE 
(2010). 

Relațiile dintre poliție și comunitățile de romi și sinti au avut 
frecvent de suferit din cauza faptului că poliția poate fi responsabilă de 
punerea în aplicare a legilor care afectează minoritățile în moduri specifice, 
cum ar fi legile de imigrare sau drepturile de ședere ale grupurilor. 
Conflictele apar adesea în ceea ce privește lipsa documentelor de 
proprietate pentru terenuri sau case și statutul nereglementat al așezărilor 
locuite de romi. În special, în cazurile așezărilor neautorizate, poliția este 
deseori solicitată de către autoritățile competente să pună în aplicare legea 
și poate fi astfel prinsă în mijlocul relațiilor tensionate dintre proprietarii de 
terenuri (aparținând populației majoritare) și grupurile de romi și sinti care 
au dorit să se stabilească temporar sau permanent pe proprietatea publică 
sau privată pe care nu o dețin (OSCE (2010). În general, romii consideră 
autoritățile drept o amenințare. Persoanele de etnie romă se tem 
atunci când este necesar să se înregistreze sau să fie amprentate. Mai 
mult, în Franța, de exemplu, în perioada iulie-august 2010, Guvernul a 
hotărât să deporteze migranții romi din alte țări ale UE, prin forță dacă era 
necesar. Comunitatea romă ca întreg a fost legată de criminalitate, iar 
prezența ei a fost descrisă ca fiind o amenințare la adresa „siguranței 
publice” – un termen juridic utilizat în mod normal pentru situații 
excepționale, atunci când pacea și supraviețuirea statului este considerată 
a fi în joc (Council of Europe,2012). 
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5. ANALIZA FENOMENULUI VICTIMIZĂRII 
PE BAZA CERCETĂRILOR CALITATIVE 

5.1 Ancheta ca instrument de cercetare calitativă. 
Caracteristici. Limite. Externalități 

Sursele administrative de evidențiere a fenomenului victimizării, în 
general, dar și a celei cauzate de infracțiuni, se limitează doar la cazurile 
raportate și care se încadrează în criteriile minimale pentru a fi înregistrate 
(limitări precizate de cadrul legal).  

În contextul limitărilor asociate cu funcționarea sistemului justiției, în 
sens larg, se manifestă (încă) necesitatea utilizării sondajelor și a adaptării 
continue a instrumentarului utilizat în cadrul acestora, în scopul obținerii 
unor informații suplimentare care să pună în lumină natura, dimensiunea 
și complexitatea experiențelor trăite de victimele infracțiunilor.  

În multe situații, infracțiunile nu sunt raportate autorităților (Alvazzi 
Del Frate, A.,1998), (în SUA, de exemplu, peste jumătate din infracțiuni 
rămân neraportate (United States Census Bureau, 2012). Printre cauzele 
care determină o asemenea stare de fapt, se numără: 

- lipsa de încredere a victimelor în cei care ar trebui să ofere 
protecție; 

- considerarea unor infracțiuni ca fiind lipsite de importanță 
pentru a fi raportate/înregistrate. Astfel, fie victimele nu le 
raportează, fie victimele raportează infracțiunile, însă autoritățile consideră 
că acestea nu întrunesc anumite condiții minime privind gravitatea și, prin 
urmare, nu le înregistrează. Mai mult, se consideră că includerea unei 
infracțiuni într-o categorie sau alta poate avea și un anumit grad de 
subiectivitate ce ține de personalul implicat în procesul de raportare/ 
înregistrare a infracțiunilor.  

- victimele nu au încredere în eficiența sistemului (victimele au 
sentimentul că nu se poate face nimic în privința incidentului respectiv) 
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sau consideră incidentul ca fiind prea personal pentru a fi declarat (United 
States Census Bureau,2012). 

Rezultatele anchetelor pot fi utilizate: 

- cu scopul de a înțelege mai bine natura și amploarea reală a 
victimizării din țara respectivă, dar și pentru a studia percepția locuitorilor 
asupra propriei siguranțe, asupra nivelului infracționalității din zona unde 
locuiesc, pentru a identifica motivația care determină raportarea sau 
neraportarea respectivelor infracțiuni la poliție, precum și a atitudinilor 
referitoare la sistemul juridic (General Social Survey - Victimization (GSS)); 

- în scopul identificării unor posibile legături existente între sfera 
socială, sfera economică și domeniul ce ține de funcționarea sistemului 
justiției penale; 

- pot fundamenta decizii de politici, pentru prevenție și/sau pentru 
limitarea infracționalității, a efectelor asupra victimelor etc.; 

- rezultatele unor asemenea anchete, asociate cu statisticile oficiale 
privind infracționalitatea, sunt utile pentru fundamentarea, motivarea unor 
măsuri operative (de exemplu, în SUA, sunt cazuri în care comunitățile și 
instituțiile guvernamentale utilizează rezultatele anchetelor privind 
infracționalitatea pentru a implementa sisteme de monitorizare a 
cartierelor, programe de asistență acordată victimelor, pentru a estima 
costurile și pentru a implementa programe de acordare de compensații 
victimelor (United States Census Bureau, 2012)). 

În cazul în care ancheta este realizată pe un eșantion de mari 
dimensiuni și/sau reprezentativ, rezultatele contribuie la obținerea unei 
imagini adecvate a fenomenului la nivelul întregii populații cercetare. 

În plus, din nevoia de a dimensiona mai bine realitatea și dinamica 
acesteia, anchetele au devenit din ce în ce mai rafinate, incluzând 
informații de detaliu referitoare la tipul infracțiunilor, circumstanțele 
săvârșirii acestora, motivele care determină victimele să nu raporteze 
unele infracțiuni către autorități. De asemenea, și modul de realizare a 
interviurilor a suferit numeroase adaptări, ajungându-se uneori până la 
soluția auto-administrării, în cazul modulelor „sensibile”.  

Deși derularea unor asemenea anchete presupune costuri foarte 
mari, acestea furnizează informații unice referitoare la aspectele analizate, 
asigură o bază solidă în elaborarea strategiilor, contribuind la creșterea 
eficacității politicilor adoptate. 

În literatura de specialitate există, însă, și unele păreri care susțin 
necesitatea unei precauții sporite, în interpretarea rezultatelor sondajelor, 
oferindu-se argumente deopotrivă pro și contra: 
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a) unii specialiști consideră că, prin metoda anchetelor, ar putea fi 

evidențiată o incidență mai mare a victimizării, într-o anumită perioadă, 
deoarece nu există posibilitatea de a se verifica dacă infracțiunea declarată 
a fost săvârșită în realitate; dimpotrivă, alții (Renshaw, 2002) consideră 
că, prin nedeclararea de către victimă a (tuturor) infracțiunilor săvârșite 
asupra sa de membrii familiei sau prieteni, rezultatele anchetelor pot 
evidenția o incidență mai redusă decât în realitate (și aduc drept argument 
victimizarea cauzată de infracțiuni de violență domestică, care, în multe 
cazuri se produc cu regularitate și au urmări grave pentru victime și 
familiile acestora, chiar dacă nu sunt declarate autorităților); 

b) alte opinii, bazate pe comparații realizate între statisticile oficiale, 
referitoare la infracționalitate și datele obținute în urma anchetelor 
evidențiază că acest instrument suplimentar de cercetare estimează 
incidența infracționalității, cu o precizie mai mare decât datele oficiale 
(European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2012); 

c) disponibilitatea victimelor de a raporta cazurile de victimizare 
variază direct proporțional cu gravitatea consecințelor manifestate la nivel 
fizic (leziuni etc.) – în cazul infracțiunilor la adresa persoanei, precum și cu 
dimensiunea pierderilor suferite – în cazul infracțiunilor la adresa gospodăriei; 

d) există specialiști care pun problema relevanței informațiilor 
furnizate prin intermediul sondajelor, aducând drept argument posibilitatea 
apariției erorilor de omisiune sau de (re)amintire (fac referire la cauze care 
pot altera procesul de aducere aminte precum uitarea11 și efectul 
telescopic12). În această situație, raportarea multiplă a aceluiași incident 

                                           
11Atunci când este nevoie de informații aflate în memoria pe termen lung, poate 
apărea uitarea. În general, cu cât perioada de timp scursă de la momentul 
producerii unor evenimente este mai mare, cu atât există o probabilitate mai mare 
ca acestea să fie uitate. De asemenea, cu cât gravitatea unui incident este mai 
redusă, cu atât acesta are o șansă mai mare de a fi uitat. Excepție fac 
evenimentele care au avut un puternic impact emoțional, precum agresiunile, 
jafurile, vezi şi Biemer, P.P., Lyberg, L.E. (2003), Introduction to survey quality, 
Wiley Series in Survey Methodology, Wiley Interscience, John Wiley & Sons, p. 
133. 
12Efect telescopic (telescoping) constă în indicarea eronată a momentului în care s-
a produs victimizarea, ca aparținând unei perioade mai recente, vezi şi van Dijk, 
J.J.M. (1992), Als de dag van gisteren: over de betrouwbaarheid van het 
slachtofferverhaal, Justitiële Verkenningen 3, April, Kluwer, Deventer, the 
Netherlands, citat în Alvazzi del Frate, A., Zvekic, U., Dijk, J. J.M. van (eds.) 
(1993), Understanding Crime, Experiences of Crime and Crime Control, Acts of the 
International Conference. Rome, 18-20 November 1992. UN publication No.49, 
http://wp.unil.ch/icvsfiles/ 2012/11/Complet-text.pdf, p. 157 (accesat în data de 
20.05.2016). Rezultatele unui sondaj privind infracționalitatea realizat în Olanda au 
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poate conduce la o creștere artificială a incidenței victimizării la un anumit 
moment13. În încercarea de a diminua efectul telescopic, în cadrul 
chestionarelor se poate face apel la memoria respondenților, prin utilizarea 
unor întrebări care investighează producerea unor incidente într-un 
interval de referință14 de tipul „ultimele 12 luni, înainte de momentul 
interviului”, precum și a unui interval extins de tipul „ultimii 5 ani”15;  

e) în ceea ce privește fenomenul victimizării repetate, victima poate 
menționa fie mai multe, fie mai puține situații de victimizare decât cele 
petrecute în realitate, iar efectul telescopic poate fi și mai complicat; 

f) alte opinii aduc în discuție anumite limitări de natură culturală 
care intervin, pe de o parte, în definirea unor comportamente ca fiind de 
natură infracțională sau nu (DeKeseredy, W. S., Schwartz, M. D., 2001), 
iar, pe de altă parte, care pot influența disponibilitatea victimelor de a 
declara și de a detalia respectivele incidente (cum ar fi, mai ales, unele 
tipuri de agresiuni, inclusiv de natură sexuală), pentru a evita un 
sentiment de jenă sau stigmatizare din partea celorlalți (atât față de 
propria persoană, cât și față de întreaga familie din care provine victima) 
(Bachman, R., Taylor, B. M.,1994). Statutul inferior al femeilor, în unele 
culturi, poate determina, per ansamblu, practica toleranței față de 
comportamentul agresiv din partea bărbaților (Postmus, J.L. (ed.) (2012).  

                                                                                                               
fost analizate împreună cu statisticile oficiale ale poliției. A fost evidențiat astfel un 
efect telescopic de 25%, altfel spus, în 25% dintre cazuri, victimele au plasat 
incidentele în mod greșit în timp, declarând că acestea au avut loc în ultimul an, 
însă, în realitate majoritatea acestora se petrecuseră cu aproximativ 6 luni înainte 
de începutul perioadei de referință. 
13 În situația în care eroarea de plasare a unui incident în timp nu depășește o 
anumită perioadă (clar definită, care reprezintă o extindere a perioadei de 
referință), în literatura de specialitate se vorbește despre efect telescopic „intern”. 
Există însă și efectul telescopic ,,extern” (external telescoping), care se manifestă 
atunci când respondenții au tendința de a declara un incident ca fiind săvârșit în 
intervalul extins, însă care s-a petrecut de fapt mai înainte de această perioadă. 
Efectul telescopic se poate manifesta mai ales atunci când evenimentul are un 
puternic impact emoțional sau când este vorba despre un tip de eveniment care s-
a petrecut rar sau un eveniment unic, ca de exemplu un incident în care 
respondentul a fost victimă a unei infracțiuni violente, vezi şi Biemer, P.P., Lyberg, 
L.E. (2003), Introduction to survey quality, Wiley Series in Survey Methodology, 
Wiley Interscience, John Wiley & Sons, p. 134. 
14De obicei, întrebările care vizează o perioadă de timp extinsă sunt plasate 
înaintea celor care se referă la perioada de referință.  
15Abordări utilizate, de altfel, în cadrul sondajului International Crime Victimization 
Survey, dar nu numai. 
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Prin urmare, în pofida acestor constrângeri, anchetele privind 

victimizarea s-au dovedit instrumente utile prin care se pot identifica 
grupurile cu risc ridicat de victimizare, precum și factorii de risc care 
determină o probabilitate mai mare de a deveni sau redeveni victimă a 
unor infracțiuni.  

Asemenea informații oferite de anchete, administrate corect de către 
utilizatori, pot contribui, în mod real, la reducerea fenomenelor de 
victimizare și reprezintă instrumente credibile în procesul de educație a 
tinerelor generații și de informare, în demersul de prevenție pentru toate 
categoriile de populație. 

5.2 Analiza comparativă a anchetelor în domeniul victimizării 

5.2.1. Problema victimizării tratată în cadrul unor anchete cu 
tematică mai largă 

Aspectele privind victimizarea pot fi evidențiate printr-un număr 
limitat de întrebări, în Anchete privind discriminarea în general (în care 
apare ca variabilă de analiză apartenența la un grup etnic), fără a se 
constitui în module tematice specifice de analiză. 

De asemenea, în funcție de gradul de interes, tot în cadrul unor 
anchete privind discriminarea, în general, se pot dezvolta module tematice 
special dedicate problemelor victimizării (în care este prezentă variabila 
privind apartenența la un grup etnic). 

Aceste module tematice pot să fie urmărite la fiecare aplicare a 
anchetei, conform periodicității stabilite sau pot să se aplice la un interval de 
timp mai mare, respectiv la 2-5 ani, interval care este precizat și care este 
selectat astfel încât să se poată surprinde corespunzător evoluția fenomenului 
victimizării (având în vedere că atitudinile și mentalitățile grupurilor de 
populație, ca și modelul comportamental se modifică mai lent, dacă nu există 
factori restrictivi impuși prin reguli/constrângeri administrative). Asemenea 
module, asociate cu asigurarea reprezentativității în spațiul geografic definit, 
pot oferi informații valoroase privind gradul mai ridicat sau mai redus de 
victimizare a diferitelor categorii de populație și grupuri etnice. Acestea pot fi 
utile în dezvoltarea de politici de promovare a nediscriminării și de prevenție. 

Între acestea, amintim Ancheta Socială Generală (GSS), în cadrul 
căreia serviciul de statistică din Canada a dezvoltat un modul special al 
anchetei, care se referă la siguranța cetățenilor (victimizarea) (Canadians' 
Safety/Victimization). Acest modul se repetă la fiecare 5 ani (General Social 
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Survey - Victimization (GSS)). Astfel, ancheta realizată în anul 2004 a 
constat în interviuri telefonice cu aproximativ 25.000 persoane cu vârste de 
15 ani și peste (Statistics Canada – General Social Survey, 2004). În mod 
asemănător anchetei derulate în anii anteriori16, respondenții au fost 
întrebați despre experiențele lor legate de victimizare, violență conjugală și 
opiniile lor cu privire la o varietate de subiecte legate de justiție, inclusiv 
teama de a deveni victime ale infracțiunilor și percepțiilor lor, privind 
performanța poliției, instanțele penale, închisoare și sisteme de eliberare 
condiționată. Respondenții au fost rugați să identifice originea lor culturală 
sau rasială, care a inclus și dacă aceștia s-au identificat cu un grup de 
populație autohtonă. Pe baza răspunsurilor la această întrebare, a fost 
derivată o variabilă pentru a distinge respondenții de origine autohtonă de 
ceilalți indivizi. Potrivit rezultatelor anchetei referitoare la victimizare 
derulate în anul 2004, șansele ca populația autohtonă să devină victima 
unor infracțiuni violente au fost de trei ori mai mari, comparativ cu celelalte 
persoane. Infracțiunile violente au fost mult mai susceptibile de a fi comise 
împotriva populației de origine autohtonă cu vârste tinere, iar făptuitorul 
acestora a fost o persoană din anturajul victimei (rudă, prieten, vecin sau o 
cunoștință) (în cazul a 56% dintre victimele de origine autohtonă, față de 
41% dintre victimele de origine non-autohtonă). Ca indicatori demografici, 
în cadrul anchetei, au fost utilizați: identitatea persoanei autohtone, genul, 
vârsta, starea civilă, venitul, nivelul de instruire, activitatea principală și 
mediul de rezidență. În cadrul chestionarului din Ancheta Socială Generală, 
se regăsesc și întrebări referitoare la sentimentele de siguranță față de 
infracțiuni, în funcție de statutul populației autohtone. 

5.2.2. Cercetări calitative dedicate exclusiv problemei victimizării 
grupurilor etnice 

Aceste cercetări surprind mai multe aspecte legate de victimizarea 
grupurilor etnice, și includ, de regulă, module de analiză pentru a permite 

                                           
16 Primul modul a fost dezvoltat în anul 1988 și s-a concentrat pe serviciile 
adresate victimelor infracțiunilor. Al doilea modul, dezvoltat în 1993, a avut în prim 
plan problema consumului de alcool și droguri și relația dintre acestea, accidente și 
situații de victimizare. În anul 1999, numele acestei anchete s-a modificat, din 
Ancheta Socială Generală – Riscul la adresa persoanei (General Social Survey - 
Personal Risk), în Ancheta Socială Generală – Victimizarea (General Social Survey 
– Victimization), iar accentul a fost pus pe violența domestică și la adresa 
bătrânilor. În anul 2013 a fost realizată o anchetă pilot, care a inclus și noi direcții 
de investigare, precum experiența de victimizare a copiilor și hărțuirea; 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl? Function=getMain Change&Id=148641 
(accesat în data de 20.05.2016).  
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o interpretare adecvată a rezultatelor. Cercetările calitative privind 
victimizarea au fost realizate deopotrivă la nivel național, local sau 
internațional (van Dijk,1991).  

Ceea ce este important, pentru aceste anchete, derivă din 
reprezentativitatea și periodicitatea aplicării lor.  

Pentru a avea o imagine corectă a intensității fenomenului 
victimizării este necesar să putem evidenția diferențele valorii indicatorilor 
pe diverse variabile calitative: a) demografice: grupa de vârstă, gen, 
etnie, nivel de educație etc.; b) geospațiale, respectiv la nivel 
internațional, regional, grup de țări, național, selecție de localități, etc. 

Cercetările ce privesc victimizarea, în general, a grupurilor etnice s-
au derulat în special în ariile geografice unde, prin migrație sau pe baza 
unui spor demografic ridicat, s-au concentrat grupuri etnice semnificative, 
sau unde s-au manifestat comportamente antisociale ce au fost atribuite 
unor grupuri distincte de populație. 

Cele mai numeroase studii s-au realizat în SUA, dar au luat amploare, 
începând cu secolul al XX-lea, și în alte țări cu o diversitate mare de etnii. 

De asemenea, deoarece etnicii romi sunt foarte mobili și pe spații 
geografice largi (anumite neamuri sunt, prin moștenire istorică, nomazi, și 
obișnuiesc să se deplaseze de-a lungul întregii vieți, alții se deplasează 
pentru a-si promova meșteșugul sau pentru comercializarea produselor 
realizate, fiind migranți în mod curent mai multe luni pe an etc.), s-au 
dezvoltat cercetări de analiză a impactului prezenței acestora, în special în 
țările din spațiul european. În plus, în ultimii ani, s-au accentuat 
manifestările de excluziune socială, motivate de ură de rasă/etnie/neam, 
fiind mult mai frecvente cazurile de infracționalitate asociată.  

Cunoașterea situațiilor diverse de excluziune socială și a cauzelor 
reale a făcut necesară dezvoltarea de cercetări specifice care să 
evidențieze amploarea fenomenului, factorii și formele cele mai frecvente 
de manifestare a victimizării, fie că acestea fac referire la victima 
infracțiunii sau la făptuitor. 

Orice demers de reducere a numărului cazurilor de victimizare, ca 
urmare a unor infracțiuni, și de limitare a efectelor asupra victimelor, dar 
și de promovare a incluziunii sociale prin reintegrare socială și, cu 
deosebire, prin prevenție, pornește de la prezentarea clară a realității și de 
la măsurarea efectelor (economice, sociale, culturale). 
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Fără a avea o abordare cuprinzătoare, prezentăm în continuare studii 
realizate pe problematica victimizării, în special, cele care se referă la 
victimizarea cauzată de infracționalitate. 

Ancheta Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea 
(EU MIDIS - European Union Minorities and Discrimination Survey) este 
prima cercetare realizată la nivel UE, prin intermediul interviurilor cu 
grupurile de imigranți și minoritățile etnice17. În aplicarea chestionarelor 
față-în-față, în toate cele 27 de țări ale UE, au fost intervievați 23.500 
imigranți și persoane din etnii minoritare. Pe lângă aceștia, au fost 
intervievate încă 5.000 de persoane aparținând populației majoritare care 
trăiește în aceleași zone cu minoritățile, din 10 țări UE, pentru a se permite 
compararea rezultatelor cu privire la câteva întrebări cheie. Interviurile, care 
au durat între 20 de minute și o oră, au inclus o serie de întrebări detaliate, 
cu privire la experiențele personale cotidiene, legate de discriminare și 
victimizare. EU-MIDIS furnizează astfel informațiile cele mai 
cuprinzătoare privind gradul de discriminare perceput și nivelul 
victimizării împotriva minorităților din UE, dat fiind faptul că multe 
astfel de incidente nu sunt raportate și colectarea datelor din acest domeniu 
în multe țări UE este limitată. În fiecare țară au fost chestionate între unul și 
trei grupuri de minorități etnice / de imigranți, cu un minimum de 500 de 
persoane intervievate, pentru fiecare grup minoritar etnic sau de imigranți. 

În majoritatea statelor, aplicarea chestionarelor standardizate a 
început în luna mai 2008 și s-a încheiat în lunile iunie sau iulie 2008. Din 
cauza unor dificultăți întâmpinate pe teren, în alte state, activitatea de 
intervievare a continuat, cu o pauză pe perioada vacanței de vară, chiar și 
până în luna noiembrie 2008 (European Union Agency for Fundamental 
Rights, 2009).  

Din rândul minorităților etnice, romii au fost intervievați în șapte țări, 
respectiv în Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, România 
și Slovacia (European Union Agency for Fundamental Rights, 2009). 

Ancheta EU-MIDIS a cuprins o serie de întrebări referitoare 
experiențele privind victimizarea în legătură cu următoarele cinci tipuri de 
infracțiuni: furtul unui vehicul sau dintr-un vehicul; furtul sau tentativa de 
furt; furtul bunurilor personale care nu implică forța sau amenințarea; 
asalt sau amenințare; hărțuiri grave. Dintre cele mai importante rezultate 
ale anchetei amintim următoarele European Union Agency for Fundamental 

                                           
17 Categoriile vizate includ: romi, persoane originare din Africa de Nord, din Africa 
Subsahariană, din Turcia, din fosta Iugoslavie, din țările Europei Centrale și de Est 
și din Rusia. 
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Rights, 2012): 

- una din patru persoane, aparținând grupului minorităților sau 
imigranților (studiate de această anchetă), s-a confruntat cu cel 
puțin o infracțiune (dintre cele 5 categorii menționate), în cele 12 
luni anterioare interviului (acest indicator mai este denumit „rata 
de prevalență a infracțiunii”); 

- numai 17% dintre imigranții de origine rusă și numai 14% dintre 
cei de origine ex-iugoslavă au fost victime ale cel puțin uneia 
dintre cele 5 categorii de infracțiuni. 

Rezultatele obţinute indică faptul că, în medie, minoritățile „mai 
vizibile” raportează niveluri mai ridicate de victimizare decât grupurile de 
imigranți sau minorități care au caracteristici comune sau mai apropiate de 
cele ale populației majoritare. Aceste rezultate maschează însă diferențe 
semnificative în cadrul aceluiași grup etnic (care, de exemplu, în situaţia 
romilor sunt semnificative). 

În ceea ce privește discriminarea, respectiv victimizarea, rezultatele 
anchetei evidențiază faptul că aspectele nedeclarate au o incidență deseori 
importantă, în rândul minorităților etnice. Astfel, pentru cazul etniei rome 
menționăm, între altele, următoarele aspecte (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2009): 

• între 66% și 92% dintre respondenții de etnie romă, în funcție de 
țară, nu au raportat cel mai recent incident legat de discriminare 
niciunei organizații competente, deoarece au considerat că „nu 
s-ar întâmpla sau nu s-ar schimba nimic”; 

• 23% dintre respondenții de etnie romă evită anumite locuri din 
cauza unui potențial tratament discriminatoriu, ceea ce sugerează 
faptul că gradul de discriminare ar fi mai ridicat dacă măsurile de 
evitare nu ar fi adoptate; 

• în medie, 86% dintre romi nu au putut numi nicio organizație care 
să le ofere sprijin în cazul în care ar fi discriminați. 

Raportul „The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey 
results at a glance” (2012, FRA/UNDP/WB) (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2013) prezintă rezultatele cercetărilor cu privire la 
situația socio-economică, cât și la situația drepturilor omului, pentru 
persoanele de etnie romă și se bazează pe o cercetare calitativă derulată 
în 11 țări UE (Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Grecia, Italia, Ungaria, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Spania), în anul 2011. Au fost 
intervievate 22.203 persoane de etnie romă și non-romă (care locuiesc în 
vecinătate unii cu alții), fiind furnizate informații cu privire la un număr total 
de 84.287 membri ai gospodăriilor. Interviurile au fost realizate față în față, în 
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locuințele persoanelor de etnie romă și non-romă. Rezultatele confirmă faptul 
că multe persoane de etnie romă se confruntă cu discriminare și excluziune 
socială, trăind în condiții socio-economice marginalizate și foarte sărace. 
Situația socio-economică a romilor nu este satisfăcătoare în cele patru 
domenii cheie - ocupare, educație, locuințe și sănătate, fiind mai gravă, în 
medie, decât situația persoanelor non-rome care locuiesc în vecinătate. 
Rezultatele arată, de asemenea, că multe persoane de etnie romă au parte 
de discriminare și nu-și cunosc drepturile ca, de exemplu, dreptul 
fundamental la nediscriminare, garantat prin Directiva UE privind egalitatea 
rasială (EU Racial Equality Directive). În medie, aproximativ 20% dintre 
respondenții de etnie romă nu au avut parte de asigurare medicală sau nu 
știau despre aceasta. Aproximativ 45% dintre persoanele de etnie romă 
trăiau în gospodării care nu au cel puțin una dintre următoarele facilități de 
bază, și anume: aparate de bucătărie, cum ar fi un frigider, o toaletă de 
interior, duș sau cadă și electricitate. Gradul de cuprindere în educație scade 
considerabil după terminarea ciclului școlar obligatoriu: doar 15% dintre 
adulții tineri romi finalizaseră un ciclu educațional superior secundar sau 
profesional (upper secondary general or vocational education). În medie, mai 
puțin de unul din trei romi au raportat că dețin un loc de muncă plătit; unul 
din trei respondenți romi au declarat că sunt șomeri. 

5.3 Analiza victimizării cauzate de infracționalitate 

Aceste tipuri de cercetări sunt de dată mai recentă, comparativ cu 
cele menționate anterior, și au făcut obiectul unor analize distincte, ca 
răspuns la comportamentele de excludere și izolare socială, promovate de 
populațiile majoritare.  

Module speciale se pot dezvolta în studii privind victimizarea (sau 
discriminarea, în general), în studii despre dimensiunile criminalității. 

La nivel național, cuantificarea dimensiunilor infracționalității s-a 
bazat inițial pe statisticile oficiale, furnizate de către poliție, tribunale și 
închisori. Primele cercetări calitative în domeniul infracționalității au 
fost realizate în anii 1930 și au vizat evidențierea motivațiilor făptuitorilor 
și a cauzelor comportamentului infracțional. Abia la începutul anilor ’40, a 
început să se manifeste nevoia obținerii unor informații suplimentare 
despre condițiile de viață și atitudini18. Astfel, în Finlanda19, în cadrul 

                                           
18Precum sondajele realizate de Mayhew – „London labour and the London poor” 
(1981) și Booth – „Labour and Life of the People” (1889-1903) – United Nations 
Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commissionf Europe (2010), 
Manual on Victimization Surveys, United Nations Geneva, https://www.unodc.org/ 
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sondajului de opinie realizat în anii ‘40, a fost introdusă o întrebare privind 
bunurile furate. 

Cele dintâi anchete privind victimizarea au fost realizate în anii 
‘60 și ‘70 și au vizat obținerea unor informații referitoare la infracțiunile 
neraportate sau neînregistrate. De asemenea, s-a avut în vedere și 
identificarea acelor aspecte privind infracționalitatea și victimizarea care 
nu erau surprinse în datele oficiale, dar care deveneau importante prin 
rolul lor în proiectarea unor strategii de prevenție a infracționalității 
(United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic 
Commissionf Europe, 2010. Finlanda se numără printre primele state în 
care s-au desfășurat anchete privind victimizarea (din 1970)20, alături de 
SUA (din 1972), Olanda (din 1974) (United Nations Office on Drugs and 
Crime, United Nations Economic Commission of Europe, 2010), Australia 
(din 1975), Marea Britanie (din 1982). Treptat, din ce în ce mai multe 
state au început să inițieze anchete privind victimizarea. Ulterior, în anii 
‘90 au fost lansate 21 de noi anchete, iar alte 24 au fost inițiate în 
perioada 2000-2006 (UNODC și UNECE). O inventariere a anchetelor 
privind victimizarea21, realizată în anul 2005 de către UNODC-UNECE, a 
identificat că s-au derulat 58 de anchete, în 31 de țări. În funcție de 
tematica abordată, se precizează că 32 au fost anchete independente și se 

                                                                                                               
documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_ 
2009_ web.pdf, p.2 (accesat în data de 19.09.2015). 
19După cum se afirmă într-un studiu al UNODC, „primul sondaj la nivel național 
privind victimizarea a fost realizat, probabil, în Finlanda în 1970”. United Nations 
Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commissionf Europe (2010), 
Manual on Victimization Surveys, United Nations Geneva, https://www.unodc.org/ 
documents/ data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_ 
2009 _web.pdf, p.3, (accesat în data de 16.09.2015). 
20Alte studii arată că cel mai important sondaj privind victimizarea din Finlanda, 
respectiv sondajul național privind victimizarea a fost realizat pentru prima oară în 
anul 1980. În Finlanda se află în desfășurare însă și alte sondaje privind 
victimizarea, însă acestea vizează categorii mai restrânse ale populației, precum 
tinerii sau femeile (Sondajul privind victimizarea în rândul tinerilor – inițiat în 1995, 
și, respectiv, Sondajul privind victimizarea în rândul femeilor – inițiat în anul 1997) 
(Mankkinen, T. (2008), Value of Victimisation Survey for decision Makers în 
Aromaa, K., Heiskanen, M. (eds.) (2008) - Victimisation surveys in comparative 
perspective, Papers from the Stockholm Criminology Symposium 2007, Helsinki, 
http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni /reports/6KmBUXHhv/Painoon 
HR56_1.pdf, p.132, (accesat în data de 16.09.2015). 
21The 2005 UNODC-UNECE inventory of victimization surveys, http://www.unece. 
org/fileadmin/DAM/stats/publications/Manual_Victimization_Surveys_English.pdf, 
p.15, (accesat în data de 16.09.2015). 
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refereau doar la victimizare, iar 24 au urmărit obiective mai largi și/sau 
mai diverse, dar au avut un modul distinct referitor la victimizare (United 
Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission 
of Europe, 2010). În ceea ce privește frecvența, cele mai multe nu se 
realizează periodic (12 din anchetele referitoare la victimizare se 
desfășoară cu o frecvență neregulată), iar 4 au fost realizate o singură 
dată. Numai 7 anchete au o frecvență regulată, dintre care 3 se 
desfășoară în mod continuu, 2 anchete au o frecvență anuală, iar alte 2 
anchete se desfășoară o dată la 2 ani. Un alt tip de anchete se realizează 
în mod regulat, dar cu o frecvență mai redusă: o dată la 4 ani (6 anchete), 
la fiecare 5 ani (2 anchete) sau chiar o dată la 10 ani (o anchetă). Pentru 
32 dintre anchete, eșantionul a fost reprezentativ la nivel național, dar 
numai 15 aveau reprezentativitate și în plan regional și alte 4 la nivel 
geografic mai detaliat (United Nations Office on Drugs and Crime, United 
Nations Economic Commissionf Europe, 2010). 

Treptat, au început să fie realizate și anchete la nivel local, ca 
instrumente importante cu rol în elaborarea și/sau evaluarea efectelor 
diferitelor politici care vizează limitarea/prevenirea infracționalității. Astfel, 
în Olanda, marile orașe, dar și orașe de mici dimensiuni, au utilizat 
frecvent anchetele locale privind victimizarea. În Amsterdam și Utrecht, 
anchetele locale au fost repetate de mai multe ori. Alte mari orașe 
europene care au derulat astfel de anchete sunt: Barcelona (de 2 ori), 
Londra, Stuttgart, Göttingen (van Dijk, 1991). 

La nivelul Uniunii Europene, există un grad ridicat de diferențiere 
între statele membre în ceea ce privește cronologia, tipurile și frecvența cu 
care se desfășoară anchetele referitoare la victimizare. 

5.3.1. Anchete care includ module tematice special dedicate 
problemelor victimizării, ca urmare a unei infracțiuni, și în care 
este prezentă variabila privind apartenența la un grup etnic 

Aceste module tematice pot să fie urmărite la fiecare aplicare a 
anchetei, conform periodicității stabilite, sau pot să se aplice la un interval 
de timp mai mare, respectiv la 2-5 ani, interval care este precizat și care 
este selectat astfel încât să se poată surprinde corespunzător evoluția 
fenomenului victimizării (având în vedere că atitudinile și mentalitățile 
grupurilor de populație, ca și modelul comportamental, se modifică mai 
lent dacă nu există factori restrictivi impuși prin reguli/ constrângeri 
administrative). Asemenea module, asociate cu asigurarea reprezentativității 
în spațiul geografic definit, pot oferi informații valoroase privind gradul mai 
ridicat sau mai redus de victimizare a diferitelor categorii de populație și 
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grupuri etnice. Acestea pot fi utile în dezvoltarea de politici de promovare 
a nediscriminării și de prevenție. 

Începând cu 2008-2009, Biroul Australian de Statistică realizează 
ancheta națională privind victimizarea (Crime Victimisation Survey), ca 
parte a anchetei generale la nivelul gospodăriilor (Multipurpose Household 
Survey), care reprezintă un modul suplimentar al anchetei lunare privind 
forța de muncă. În cadrul unui gospodării din eșantionul selectat pentru a 
lua parte la ancheta privind forța de muncă, poate fi selectată apoi o 
persoană cu vârstă de peste 15 ani, căreia îi va fi aplicat chestionarul 
general la nivelul gospodăriilor, în cadrul unui interviu (Australian Bureau 
of Statistics). 

În Israel, prima anchetă privind victimizarea a fost desfășurată în 
1979, fiind urmată de anchete similare realizate, în 1981 și 1990, de către 
Biroul Central de Statistică. Anchetele privind victimizarea au fost realizate 
împreună cu ancheta privind forța de muncă, vizând populația cu vârsta de 
15 ani și peste. Printre obiectivele urmărite se numără: estimarea 
numărului de gospodării și persoane aflate în situația de victime ale unor 
infracțiuni la adresa gospodăriilor și/sau la adresa persoanei; evidențierea 
gradului de risc din diferite regiuni și pentru diferite grupuri ale societății; 
evidențierea infracțiunilor raportate la autorități și a motivelor pentru care 
unele dintre infracțiuni nu au fost raportate. De asemenea, ancheta a 
cuprins variabile privind diferite categorii de infracțiuni, precum furtul de 
autoturisme, pătrunderea în locuințe și agresiuni fizice (Israel Social 
Science data Center - Victimization Survey 1990). În anul 2001, ancheta 
privind victimizarea a vizat persoanele cu vârsta de 18 ani și peste. Pe 
lângă obiectivele urmărite în cadrul anchetelor anterioare, ancheta 
realizată în 2001 a urmărit și evidențierea daunelor produse22.  

În Canada, informațiile referitoare la victimizare sunt furnizate prin 
intermediul anchetei sociale generale – modulul privind siguranța 
(victimizarea) canadienilor (General Social Survey (GSS) on Canadians' 
Safety – Victimization), care se desfășoară o dată la 5 ani și care face 

                                           
22Principalele tipuri de infracțiuni avute în vedere au fost: furtul de şi din 
autoturisme, furtul unor componente ale autoturismelor, vandalizarea 
autoturismelor și a motocicletelor, furtul din locuințe, spargerea, furtul de la 
victime minore, violența împotriva copiilor, agresiunea sexuală și hărțuirea 
sexuală. În sondajul aplicat gospodăriilor au existat și întrebări referitoare la 
infracțiuni împotriva minorilor; pentru detalii vezi și: Israel Social Science data 
Center - Victimization Survey 2001, http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/? 
dataset =0760 (accesat în data de 16.09.2015). 
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parte din ancheta General Social Survey (GSS)23. Prima anchetă din seria 
referitoare la ceea ce va deveni ulterior „victimizare” a fost realizată în 
anul 1988, fiind urmată de cea din anul 1993. Ambele au purtat denumirea 
„modul dedicat evaluării riscului la adresa persoanei” (General Social 
Survey - Personal Risk”). În 1999, acesta a fost redenumit „ancheta 
socială generală privind siguranța (victimizarea)”. Principalele subiecte 
abordate în ancheta asupra victimizării se referă la: locuință și cartier; 
siguranță și infracționalitate în cartier; percepția asupra poliției, încrederea 
în poliție și percepția asupra funcționării sistemul justiției penale; 
experiențele cu poliția; incidența unor tipuri de infracțiuni, inclusiv un 
modul referitor la violența domestică și consecințele acesteia; eventual, 
motive pentru care incidentul nu a fost raportat la poliție; experiența 
privind discriminarea (Statistics Canada (2014). 

Dacă ne referim la spațiul UE, este de menționat că înSuedia, în 
1978-1979, ancheta națională privind condițiile de viață a cuprins și un 
modul referitor la victimizare (United Nations Office on Drugs and Crime, 
United Nations Economic Commissionf Europe,2010). Ulterior, s-a 
dezvoltat o ancheta specială pe această temă. 

5.3.2. Anchete special, dedicate problemelor victimizării, ca 
urmare a unei infracțiuni și în care este prezentă variabila privind 
apartenența la un grup etnic 

A) În state non-membre UE 

Ancheta națională privind victimizarea prin săvârșirea unor infracțiuni 
(The National Crime Victimization Survey - NCVS), este realizată în 
Statele Unite ale Americii începând cu 1972, iar rezultatele sunt 
publice24. Această anchetă a fost precedată de studii pilot inițiate în 1966, 

                                           
23Prima ancheta GSS s-a desfășurat în anul 1985. Realizată la nivelul gospodăriilor, 
acoperă în fiecare an o anumită tematică, însă conține și un set standard de 
întrebări care conturează situația socio-demografică a respondenților, și chiar 
factorii de risc. 
24The National Crime Victimization Survey (NCVS) Series (din 1992 cu această 
denumire, anterior cu denumirea de The National Crime Surveys), colectează date 
personale și din gospodării privind victimizarea, pe un eșantion reprezentativ și cu 
periodicitate anuală, începând cu anul 1972. http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb 
/NACJD/series/00095/studies/22929?archive=NACJD&sortBy=7&paging.startRow=
51. Informațiile colectate privesc infracțiuni fără mortalitate, raportate sau nu la 
poliție, care s-au produs împotriva persoanelor rezidente de peste 12 ani. Pe baza 
acestui chestionar se calculează indicatori de nivel și rate privind victimizarea, ca și 
informații calitative legate de caracteristicile infracțiunilor, victimelor și efectele 
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care au indicat existența unui număr semnificativ de infracțiuni neincluse 
în statisticile oficiale. Totodată, studiile pilot au demonstrat că reprezintă 
un instrument apt să identifice cazurile de victimizare neraportate (United 
Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission 
of Europe, 2010). S-a dezvoltat inițial ca un modul care însoțea Ancheta 
trimestrială în gospodării (ianuarie 1971 - iulie 1972), după care s-a 
dezvoltat ca o cercetare separată. A avut drept scop furnizarea unor 
informații complementare celor date publicității în rapoartele întocmite de 
către Biroul Federal pentru Investigații (FBI) (care vizau exclusiv 
infracțiunile raportate autorităților competente și înregistrate ca atare), 
urmărind evidențierea unor detalii referitoare la infracțiuni, însă din 
perspectiva victimelor25. 

NCVS are ca variabilă calitativă declararea rasei și etniei persoanei26. 
În ianuarie 2001, în NCVS-2 (Crime Incident Report) au fost introduse 
întrebări referitoare la existența unor eventuale dizabilități ale victimelor. 
În ianuarie 2003, au fost adoptate unele modificări la nivelul întrebărilor 
legate de nivelul de instruire, etnia și rasa respondenților (United States 
Census Bureau). În ianuarie 2012 au fost reformulate întrebările 
referitoare la rasa și etnia făptuitorului (Bureau of Justice Statistics,2014). 

Între 1979 și 1985, o echipă multidisciplinară de experți a realizat o 
evaluare a rezultatelor obținute pe întreaga perioadă de desfășurare a 
acestei anchete, ajungând la concluzia că trebuie reproiectată, astfel încât 
să ofere informații pentru un număr crescut de infracțiuni raportate și să 
asigure detalierea corespunzătoare fiecărei infracțiuni (United States 
Census Bureau). 

În iulie 2000, întrebările referitoare la stilul de viață și măsurile de 
protecție a locuinței din NCVS-1 (Basic Screen Questionnaire) au fost 
eliminate, iar în iulie 2001, în NCVS-1 a fost adăugat un nou modul de 
întrebări legate de infracționalitatea cibernetică. În anul 2003, ancheta 
NCVS a urmărit obținerea unor informații suplimentare referitoare la 
infracționalitate și sistemul justiției penale, precum: a) atitudinea față de 

                                                                                                               
asupra victimelor. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv08.pdf (accesat în data 
de 26.09.2015). 
25Reprezentând cel mai complex sondaj privind victimizarea, atât în ceea ce 
privește eșantionul, cât și metodologia folosită, sondajul realizat în SUA a constituit 
un model pentru alte țări, care au preluat și adaptat metodologia și conținutul 
chestionarului american în scopul implementării unor sondaje la nivel național. 
26Se prezintă lista cu toate variabilele folosite în anchetă, datele fiind publice. 
Pentru detalii vezi și http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/ssvd/studies/ 
22929/ variables?paging.startRow=101 
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infracționalitate și ofițerii de poliție; b) incidentele de natură infracțională 
în școli și c) violența la locul de muncă (United States Census Bureau). În 
2004 au fost introduse întrebări referitoare la furtul identității, care au fost 
ulterior reformulate în anul 2012 și s-au dezvoltat într-un modul de date 
suplimentare. În iulie 2008, întrebările referitoare la vandalism au fost 
eliminate. În 2012, informațiile suplimentare obținute prin intermediul 
NCSV au vizat:a) atitudinea față de infracționalitate și ofițerii de poliție; b) 
incidentele legate de furtul identității și c) incidentele de natură 
infracțională în școli. 

În urma adoptării unor modificări de conținut, realizate în scopul 
îmbunătățirii calității datelor colectate, în anul 1992 ancheta primește o 
noua titulatură, și anume Ancheta națională privind infracționalitatea și 
victimizarea prin săvârșirea unor infracțiuni (The US National Crime and 
Victimization Survey - NCVS). Aceasta urmărește colectarea unor 
informații asupra infracțiunilor comise atât la adresa persoanei (violul, 
violența de natură sexuală, jaful, agresiunea și furtul din genți/buzunare), 
cât și infracțiuni la adresa proprietății (spargerea locuinței, furtul de 
autoturisme, motociclete sau alte bunuri). Chestionarul s-a adaptat de mai 
multe ori realității, fiind introduse sau scoase întrebări sau module.  

Este important de precizat faptul că respondenții nu sunt întrebați 
cărui tip de infracțiune/infracțiuni au căzut victime, ci se pune accent pe 
surprinderea detaliilor specifice fiecărui incident menționat. Ulterior, 
incidentul respectiv este încadrat într-o categorie de infracțiuni pe baza 
unui algoritm prestabilit. Această abordare a fost necesară pentru a 
asigura o clasificare standardizată la nivel național a incidentelor, în 
condițiile în care definiția legală a unui anumit tip de infracțiune poate 
varia în funcție de jurisdicție. Se realizează o dată la 6 luni, pe un eșantion 
de gospodării (persoana intervievată are vârsta de 18 ani și peste) și de 
respondenți individuali (cu vârsta de 12 ani și peste). Fiecare gospodărie 
este inclusă în eșantion o perioadă de 3 ani. Pentru evidențierea tipurilor 
de infracțiuni cu care s-au confruntat victimele se utilizează o perioadă de 
referință de 6 luni (înainte de realizarea interviului) (United States Census 
Bureau). Fiecare respondent furnizează informații despre propria persoană 
(vârstă, sex, rasă, stare civilă, nivel de educație, venit). Sondajul 
utilizează o abordare în 2 etape. În prima etapă, respondenții trebuie să 
răspundă la o serie de întrebări, prin intermediul cărora pot fi identificate 
experiențele trăite ca victimă, în ultimele 6 luni. În etapa a doua, fiecare 
experiență, ca victimă a unui incident de natură infracțională (identificată 
anterior), este urmată de un raport detaliat asupra incidentului respectiv 
(Bureau of Justice Statistics, 2014). Acesta are rolul de a indica detaliile 
referitoare la făptuitor (vârstă, rasă, sex, relația victimă-făptuitor), la 
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incidentul propriu-zis (momentul și locul desfășurării acestuia, dacă au fost 
utilizate arme, care a fost natura leziunilor suferite de victimă și care au 
fost consecințele de natură economică cu care s-a confruntat victima). Mai 
mult, respondenții sunt rugați să precizeze dacă incidentul a fost raportat 
la poliție (și dacă nu, care a fost motivul), precum și care a fost experiența 
victimei vis-á-vis de sistemul de aplicare a sistemului de justiție penală 
(criminal justice system) (Bureau of Justice Statistics). 

Centrul de Analiză privind Justiția Penală din SUA (Commission’s 
Criminal Justice Analysis Center) a realizat studiulCrime and Victimization 
Among the American Indian Population (North Carolina Criminal Justice 
Analysis Center), în 1999, cu scopul stabilirii și delimitării dimensiunii și 
dinamicii infracționalității în cadrul indienilor americani din Carolina de Nord. 
Pentru completarea bazei de date, Centrul a efectuat, de asemenea, un 
sondaj telefonic (adresat agențiilor specializate în problema populației 
indienilor americani), cu scopul documentării precise a acestei probleme și 
pentru a identifica în mod specific acele infracțiuni care sunt cele mai 
problematice, în cadrul comunității indiene din America. Studiul a inclus 
soluții și recomandări posibile care se adresează nevoilor victimelor 
indienilor americani, precum și infractorilor. Indicatorii statistici folosiți în 
cadrul studiului sunt determinați ca rate la 100.000 persoane, și se referă 
deopotrivă la victime (ale crimelor, ale violurilor) și la făptuitori. Se 
precizează explicit rasa/etnia (persoană din rasa albă/persoană de culoare/ 
indian american/eschimos/aleut). Conform studiului, indienii americani au 
parte de rate de violență pe locuitor duble ca nivel, comparativ cu cele ale 
populației rezidente în SUA. Ratele de violență în fiecare grupă de vârstă 
sunt mai mari printre indieni decât cea privind toate rasele. Acest grup a 
cunoscut cea mai mare rată de violență pe locuitor - aproximativ o 
infracțiune violentă la fiecare 4 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de 
ani. Ratele de victimizare violentă, atât pentru bărbați și pentru femei, sunt 
mai mari în rândul indienilor decât în cazul celorlalte rase. Rata infracțiunilor 
violente de care au parte femeile indiene este cu aproape 50% mai mare 
decât cea raportată de bărbații de culoare. Cea mai întâlnită infracțiune 
pentru care indienii americani au fost victimizați a fost furtul. Furtul realizat 
prin intrare forțată și vandalismul au fost următoarele două infracțiuni 
raportate în mod frecvent. Recomandările studiului cuprind aspecte precum: 
punerea în aplicare sau extinderea reabilitării în urma dependenței de 
droguri și alcool, consiliere și educație; punerea în aplicare sau extinderea 
prevenirii violenței domestice și programelor de intervenție; țintirea abuzului 
asupra copiilor și a neglijării prin abilități parentale, managementul furiei și 
alte programe care abordează factorii cauzali care stau la baza abuzului și 
neglijării copiilor; punerea în aplicare sau extinderea programelor 



 

 

84 

(supravegherea comunitară - Community Watch) pentru a se asigura un 
grad mai mare de protecție a proprietății, și de a se reduce furturile; 
reducerea ratei ridicate de arestări juvenile pentru infracțiuni cu utilizare de 
arme, prin intermediul unor programe care s-au dovedit a reduce violența 
juvenilă care implică utilizare de arme. 

Gibson și Miller (2010) au utilizat modele de regresie pentru a 
investiga subiectul infracțiunilor și victimizării în rândul adolescenților de 
origine hispanică din SUA. Studiul examinează modul în care asimilarea 
unei culturi diferite (acculturate), în rândul tinerilor de origine hispanică, 
se află în conexiune cu implicarea în infracționalități și victimizare. 
Asimilarea segmentată sugerează că tinerii imigranți integrează o altă 
cultură în mod diferențiat, în funcție de locul lor de reședință. Cei care 
asimilează o altă cultură în contexte defavorizate, în cadrul orașelor, pot 
integra unele caracteristici negative (downward assimilation) ale culturii, 
care generează o implicare mai mare în fenomenul infracțional, cu alte 
consecințe negative. În schimb, cei care asimilează o altă cultură în cartiere 
cu concentrație ridicată de imigranți pot diminua asimilarea unor 
caracteristici negative ale acelei culturi, datorită factorilor de protecție, 
asociați cu enclavele etnice. Studiul a urmărit trei obiective. În primul rând, 
au fost explorate dimensiunile caracteristicilor structurale și sociale la nivel 
de cartier, care sunt legate de implicarea adolescenților de origine hispanică 
în fenomenul infracțional și victimizare. În al doilea rând, s-a avut în vedere 
identificarea unei relații între statutul asimilării la nivel de individ și 
infracționalitate/victimizare. În al treilea rând, s-a examinat dacă ideile/ 
teoriile (constructs) criminologice, sprijinite empiric, care sunt cunoscute 
pentru a prezice delincvența și victimizarea (de exemplu, membri delicvenți, 
auto-controlul), sunt asociate cu aceste rezultate pentru adolescenții de 
origine hispanică și modul în care acestea ghidează înțelegerea relațiilor 
dintre statutul asimilării, infracționalitate și victimizare. În cadrul analizei, au 
fost utilizate date longitudinale colectate pentru trei cohorte de adolescenți 
care locuiau în diverse cartiere din Chicago (zonele de cercetare selectate 
sunt cele incluse în Project on Human Development in Chicago 
Neighborhoods - PHDCN). Datele au fost derivate din auto-rapoarte și din 
raportările realizate de îngrijitori primari (părinți, tutori etc.), precum și din 
caracteristici structurale și sociale ale cartierelor, preluate din 
Recensământul SUA și dintr-o anchetă comunitară, desfășurată la nivelul 
cartierelor (community survey of neighborhoods). Rezultatele obținute au 
subliniat faptul că: statutul generațional are o influență pozitivă și 
semnificativă statistic asupra victimizării violente auto-raportate (self-
reported); asimilarea lingvistică nu este semnificativ asociată cu 
victimizarea violentă; genul și vârsta au influențe pozitive și semnificative 
statistic asupra victimizării violente raportate.  
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Seaton, Neblett, Cole și Prinstein (2013) au examinat relația dintre 

discriminarea rasială percepută și experiențele de victimizare, 
indicate de colegii adolescenților minoritari (peers), în rândul a 173 
tineri afro-americani (55% femei), europeni americani și latino-americani 
(African American, European American and Latino youth). Toți 
respondenții au completat un chestionar în care au nominalizat colegi 
despre care credeau că fuseseră victime, în timp ce tinerii afro-americani și 
cei latino-americani un chestionar privind propriile experiențe legate de 
discriminarea rasială. Rezultatele au indicat faptul că percepțiile subiective 
ale afro-americanilor și latino-americanilor privind discriminarea rasială au 
fost legate de experiențele de victimizare evidente și relaționale atunci 
când a fost evaluată de către membrii minorității de europeni americani. A 
fost evidențiată o coerență între percepțiile tinerilor afro-americani și ale 
latino-americanilor privind discriminarea rasială și experiențele de 
victimizare indicate de colegi, în cadrul minorității de europeni americani. 
Studiul a examinat rapoartele subiective ale discriminării rasiale ale 
membrilor minorităților ca predictori ai victimizării, pentru tinerii afro-
americani și latino-americani. Inițial, 712 elevi din clasa a 9-a a unei 
comunități rurale, cu populație cu venituri reduse din partea de sud-est a 
țării, au fost recrutați pentru participarea la studiu. Din total, 533 (75%) 
au returnat formularele de consimțământ, iar 426 au consimțit să 
participe. Datele de la aproximativ 27 de participanți nu au fost 
disponibile, astfel că date disponibile au fost doar pentru 399 tineri. 
Eșantionul rezultat a inclus tineri de rasă albă (White) (N = 191), afro-
americani (N = 94), latino-americani (N = 79), americani de origine 
asiatică (Asian American) (N = 32) și nativi americani (Native American) 
(N = 3). Eșantionul latino-americanilor include participanți de origine 
mexicană, cu o mică minoritate din Puerto Rico, Honduras și El Salvador. 
Autorii au utilizat o abordare metodologică inovatoare pentru a examina 
măsura în care percepția tinerilor privind discriminarea s-ar putea 
identifica pe harta experiențelor reale de victimizare, măsurată de membrii 
tineri ai minorităților. Rezultatele sugerează că tinerii care raportează 
cazuri mai importante de discriminare sunt într-adevăr mai susceptibili de 
a fi victimizați de către alții. 

În Australia, prima anchetă referitoare la victimizare a fost 
desfășurată în anul 1975, fiind urmată de alte sondaje realizate în 1983, 
1993, 1998, 2002 și 2005, urmărindu-se aplicarea sa cu o frecvență 
anuală, pentru a evidenția o estimare a câtorva dintre principalele 
infracțiuni. O cuantificare mai detaliată a victimizării se realizează prin 
intermediul unor sondaje cu o frecvență mai redusă (United Nations Office 
on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission of Europe,2010). 
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B) În state UE 

În Bulgaria, ancheta privind victimizarea la nivel național are la 
bază chestionarul utilizat în cadrul anchetei internaționale ICVS și s-a 
desfășurat în anii 2005, 2007, 2008 și 2009 (van Dijk, J., Mayhew, P., van 
Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A.,2010). 

În Belgia, ancheta națională privind victimizarea s-a desfășurat 
începând cu anul 1997, sub denumirea Moniteur de securité. A fost urmată 
de anchete similare în anii 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 și în 2008-2009 
(Van Den Steen, I., Van Den Bogaerde, E., De Bie, A., 2008), după care 
nu a mai fost continuată, din rațiuni bugetare. Ancheta a furnizat rezultate 
reprezentative atât la nivel național, cât și la nivel local. Pe baza 
chestionarului folosit în ancheta menționată anterior, în 2011-2012, s-a 
dezvoltat o cercetare privind securitatea la nivel local (Enquête locale de 
sécurité), care a inclus populația cu vârsta de peste 15 ani (Police Fédérale 
- Analyse «globale» de l'Enquête Locale de Sécurité 2011).  

În Danemarca, ancheta națională privind victimizarea a fost inițiată 
în anul 1996. Începând cu anul 2005, aceasta a început să fie desfășurată 
cu o frecvență anuală. 

În Estonia, prima anchetă privind victimizarea a fost desfășurată în 
anul 1993, fiind urmată de altele în 1995, 2000, 2005 și 2009. Chestionarul 
utilizat a fost cel din ancheta internațională ICVS, în care au fost însă 
introduse noi întrebări sau din care au fost eliminate altele (Ahven, A., 2008). 

Finlanda a desfășurat o anchetă națională privind victimizarea, 
începând cu anul 1980. Ancheta a fost reluată în 1988, 1993, 1997, 2003, 
2006 și 2009. 

În Franța, în perioada 1996 - 2006 s-a desfășurat o anchetă cu 
frecvență anuală privind condițiile de trai, care includea un modul privind 
victimizarea. În mare parte, întrebările utilizate în cadrul acestei anchete 
erau diferite de cele din chestionarul ICVS. Începând cu anul 2005, anual, 
este realizată o altă anchetă (Cadre de vie et sécurité), care are la bază 
chestionarul utilizat în ancheta desfășurată în Marea Britanie (van Dijk, J., 
Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A.,2010). 

În Irlanda, în anii 1998, 2003, 2006 și 2009 s-a desfășurat o 
anchetă trimestrială, la nivelul gospodăriilor (Quarterly National Household 
Surveys), care conținea și întrebările legate de infracționalitate și 
victimizare. Pe lângă această anchetă, începând cu anul 2002, se 
desfășoară o anchetă privind atitudinile (Garda Public Attitudes Survey), 
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care oferă informații asupra infracțiunilor neraportate către autorități (van 
Dijk, J., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A.,2010).  

În Italia, o anchetă generală privind siguranța cetățenilor (Sicurezza 
dei cittadini) a fost desfășurată pentru prima oară în 1997-1998, apoi au 
urmat altele în 2002 și 2008-2009. În perioada 1993-2003 s-a desfășurat 
o anchetă anuală privind traiul cotidian (Aspetti della vita quotidiana), prin 
intermediul căreia au fost colectate și informații referitoare la furtul din 
buzunare sau la percepția asupra riscului de a se confrunta cu fenomenul 
infracționalității (van Dijk, J., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., 
Linde, A., 2010). 

În Olanda, ancheta privind victimizarea la nivel național (National 
Victimisation Survey) s-a desfășurat, în perioada 1974-1980, sub 
coordonarea centrului de cercetare al Ministerului Justiției, apoi, între 1980 
și 2005 s-a derulat sub forma unei anchete anuale realizate de către Biroul 
Olandez de Statistică (Crime Victim Survey) (din 1980-1984 – frecvență 
anuală, iar în intervalul 1984-1992, o dată la 2 ani). Începând cu 1992, 
sondajul a fost înlocuit cu Ancheta privind justiția și securitatea, care, în 
anul 2005 a fost înlocuită, la rândul său, cu Monitorul asupra securității 
naționale (National Security Monitor), o anchetă anuală desfășurată până 
în anul 2008. Începând cu anul 2009, este introdusă o altă anchetă 
anuală, Integral Security Monitor, desfășurată după aceeași metodologie 
cu cea anterioară. În același timp, în perioada 1980-2005 (până în 1985, 
frecvența era anuală, apoi ancheta a fost desfășurată o dată la 2 ani), s-a 
desfășurat și Ancheta permanentă asupra condițiilor de trai (The 
Permanent Survey on Living Conditions), care a cuprins și un modul 
referitor la justiție și securitate (van Dijk, J., Mayhew, P., van Kesteren, J., 
Aebi, M., Linde, A., 2010).  

În Suedia, prima anchetă independentă privind victimizarea 
(Swedish Crime Survey) a fost realizată în anul 2006, fiind ulterior reluată 
cu o frecvență anuală. Ancheta vizează populația totală cu vârsta între 16 
și 79 de ani și evidențiază atitudinea și experiențele populației în ceea ce 
privește victimizarea, teama față de infracțiuni și încrederea în sistemul 
justiției (The Swedish National Council for Crime Prevention). 

În Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ancheta 
privind infracționalitatea a debutat în anul 1982 (referindu-se la 
infracțiunile săvârșite în anul 1981). Denumită inițial „Ancheta privind 
criminalitatea britanică” (British Crime Survey - BCS), începând cu aprilie 
2012, aceasta și-a schimbat titulatura, devenind „Ancheta privind 
criminalitatea din Anglia și Țara Galilor” (Crime Survey for England and 
Wales – CSEW). Ancheta se desfășoară separat în Scoția și Irlanda de 
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Nord. La început, această anchetă se desfășura o dată la 2 ani, însă, 
începând cu anul 2001 are o frecvență de desfășurare anuală. Grupul țintă 
căruia i se adresează este format din persoane cu vârsta de peste 16 ani. 
Începând cu ianuarie 2009, eșantionul utilizat în cadrul anchetei a inclus și 
grupa de vârstă 10-15 ani. Perioada de referință este de 1 an27 (ultimul an 
înainte de realizarea interviului). 

În cadrul anchetei desfășurate în Anglia și Țara Galilor, chestionarul 
pentru adulți a cuprins, de-a lungul timpului, următoarele secțiuni 
(Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011) (unele dintre modificările/ completările 
ulterioare au fost evidențiate pe parcurs): 

- caracterizarea gospodăriei (pentru fiecare adult din gospodărie 
au fost completate caracteristici socio-demografice precum: vârstă, sex, 
stare civilă etc.; pentru fiecare minor cu vârsta sub 16 ani se notează 
inclusiv relația cu respondentul); 

- percepția asupra infracționalității (întrebări referitoare la acest 
aspect au fost introduse în anchetă, începând cu anul 1996)(Office for 
National Statistics, 2016); 

- modulul referitor la identificarea infracțiunilor cărora 
respondentul le-a căzut victimă (screening questionnaire). Sunt avute în 
vedere categoriile convenționale de infracțiuni, precum: violență, jaf 
(robbery), furt (de la persoane) (theft), spargeri (burglary), furt de 
autoturisme, biciclete, alte bunuri din gospodărie (Office for National 
Statistics, 2015); 

- modulul referitor la victimizare (se completează pentru fiecare 
dintre incidentele identificate anterior (până la maximum 6 incidente)). 
Printre aspectele cercetate se numără: data incidentului, descrierea 
incidentului, circumstanțele în care a avut loc incidentul etc. Atât în valul 
2010-2011, precum și în 2011-2012, 77% din respondenți nu au raportat 
niciun incident în care să fi avut calitatea de victimă (TNS BMRB, 2012). 
Rezultatele anchetei desfășurate în 2012-2013 arată că 79% din 
respondenți nu au raportat niciun incident în care să fi avut calitatea de 
victimă (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2013), în 2013-2014 
ponderea lor a crescut la 81% (TNS BMRB, Office for National Statistics, 
2014), iar în 2014-2015 la 82% (TNS BMRB, Office for National Statistics, 
2015). Tot în acest modul, apare diferențierea (la nivelul percepției 
victimei) între incident singular și incident în serie (care este definit drept 

                                           
27Pentru CSEW, datele pentru o perioadă de un an sunt înregistrate între aprilie și 
martie. 
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„același tip de incident, săvârșit în aceleași circumstanțe și probabil de 
același făptuitor”) (TNS BMRB, 2012). După cum relevă rezultatele anchetelor 
din 2010-2011, din 2011-2012 și din 2012-2013, 84% din modulele 
referitoare la victimizare s-au referit la incidente singulare și numai 16% la 
incidente în serie (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011), (TNS BMRB, Office for 
National Statistics, 2013). În anul 2013-2014, 85% dintre incidente au 
fost singulare (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2014); 

- performanța sistemului justiției penale; 

- infracțiuni legate de telefoanele mobile și de biciclete – 
începând cu valul 2012-2013, s-au eliminat întrebările referitoare la 
infracțiunile legate de biciclete în care victimele au fost membri ai 
gospodăriilor (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2013); 

- experiența cu poliția – modulul se administrează doar pentru 
25% din eșantion (modulul/grupul A – Experiențe ale poliției). Pe lângă 
alte aspecte, începând cu luna aprilie 2003, ancheta evidențiază ponderea 
celor care consideră că poliția locală are o activitate excelentă. Începând 
cu luna octombrie 2004, sunt evidențiate și percepțiile cu privire la aspecte 
specifice ale activității desfășurate de poliție (Office for National Statistics, 
2016). În valul 2009-2010 acestuia i-au fost adăugate întrebări privind 
activitatea poliției în cartierul de reședință al respondentului, gradul de 
conștientizare a existenței unor hărți ale infracționalității locale și măsura 
în care acestea au fost utilizate (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011); 

- atitudinea față de sistemul justiției penale – modulul se 
administrează doar pentru 25% din eșantion (modulul/grupul B – Atitudinile 
față de sistemul de justiție penală). Începând cu luna octombrie 2007, 
chestionarul cuprinde și întrebări legate de percepția respondenților față 
de corectitudinea și eficacitatea acestui sistem (Office for National 
Statistics, 2016); 

- prevenirea criminalității și securitatea – modulul se 
administrează doar pentru 25% din eșantion (modulul/grupul C – 
Prevenirea infracțiunilor și securitatea). În ancheta 2010-2011 au fost 
introduse noi întrebări cu privire la securitatea personală (tipul de 
comportament adoptat în ultimii 5 ani pentru a evita situația de a deveni 
victimă și motivele pentru îmbunătățirea sau menținerea respectivului tip 
de comportament în ultimii 5 ani) (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011); 

- subiecte referitoare la infracționalitatea ad-hoc (ad-hoc 
crime) (modulul D – Infracționalitatea Ad-Hoc), (Fitzpatrick, A., Grant, C., 
2011), (teama față de utilizarea armelor de foc și față de terorism, teama 
de a fi victima unor anumite tipuri de infracțiuni, criminalitatea 
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informatică) – se administrează doar pentru 25% din eșantion. În 
chestionarul din 2013-2014, acest modul se referă exclusiv la securitatea 
online (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2014) și cuprinde 
întrebări referitoare la: 

• utilizarea internetului;  
• experiența și impactul incidentelor online (criminalitate/ 

infracționalitate informatică – e-crime) – inclusiv privind viruși 
informatici și accesul neautorizat la informații personale, 
pierderea unor sume de bani;  

• măsuri adoptate pentru a diminua probabilitatea victimizării în 
domeniul criminalității informatice (TNS BMRB, Office for 
National Statistics, 2014). 

- fraude cu carduri bancare (întrebările referitoare la acest aspect 
au fost introduse în anul 2007) (TNS BMRB, 2012). În ancheta desfășurată 
în 2010-2011, acest set de întrebări a fost adresat tuturor respondenților, 
în timp ce începând cu anul 2011-2012, întrebările respective au fost 
adresate numai respondenților care au completat modulele B, C și D 
(acoperind 75% din respondenți) (TNS BMRB, 2012); 

- începând cu 2011-2012, a fost introdus și un modul legat de 
fraude referitoare la marketingul de masă (mass marketing fraud) – 
respectiv acele fraude care vizează un număr mare de persoane; printre 
aceste fraude se numără: fraudele referitoare la marketingul de masă 
(victimele au primit email-uri, scrisori, SMS-uri de la străini, în care exista 
o cerere pentru plata unor sume de bani); fraude legate de loterie, premii, 
sau câștiguri la concursuri (victimele primeau o înștiințare referitoare la 
subiectele menționate, fără însă a fi participat la concursurile respective); 
investiții cu promisiunea obținerii unor profituri foarte ridicate, fraude 
„romantice” (romance fraud) (în care respondentul a primit o înștiințare de 
la o persoană necunoscută în care i se propunea o întâlnire în vederea unei 
posibile relații de prietenie) (TNS BMRB, 2012). În chestionarul utilizat în 
ancheta 2012-2013, au fost introduse întrebări noi referitoare la frauda cu 
bilete (ticket fraud), prin care se urmărea obținerea unor informații legate 
de cumpărarea unor asemenea bilete prin internet sau telefon și primirea 
lor efectivă (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2013); 

- comportament anti-social – se completează de 50% din eșantion 
(respondenții care au completat modulele B și D)(Fitzpatrick, A., Grant, C., 
2011). Începând cu ancheta desfășurată în 2011-2012, întrebările referitoare 
la acest aspect au fost adresate numai respondenților care au completat 
modulul A (respectiv 25% din respondenți) (TNS BMRB, 2012). Din anul 
2013-2014, acest modul se adresează tuturor respondenților (TNS BMRB, 
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Office for National Statistics, 2014). În chestionarul din 2011-2012 au fost 
adăugate noi întrebări referitoare la acest aspect, astfel încât s-a ajuns la un 
număr de 13 categorii de incidente care se circumscriu noțiunii de 
comportament anti-social, și anume (Office for National Statistics, 2016): 

• cerșetoria și vagabondajul (vagrancy); 
• comportament nepotrivit legat de consumul de băuturi; 
• grupuri care își petrec timpul pe străzi; 
• comportament nepăsător (inconsiderate behaviour), care include: 

folosirea repetată sau inadecvată a artificiilor, tineri care aruncă 
mingi în zone nepotrivite, ciclism sau skateboarding pe alei 
pietonale/ obstrucționarea trotuarelor, persoane care aruncă 
sticle/pietre etc.; 

• aruncarea gunoaielor în locuri nepotrivite sau neîndepărtarea 
excrementelor de animale de către stăpâni; 

• muzică ascultată la un volum ridicat sau alte zgomote; 
• deranjarea vecinilor; 
• câini scăpați de sub control sau periculoși;  
• intimidarea, abuzul verbal sau hărțuire la adresa unor persoane; 
• persoane care comit acte indecente în public; 
• persoane care folosesc sau comercializează droguri; 
• vandalism, graffiti și alte daune intenționate produse la adresa 

proprietății; 
• comportament nepotrivit, legat de utilizarea/amplasarea auto-

turismelor (parcarea ilegală, vehicule abandonate, mersul cu 
viteză mare, turarea motoarelor (car revving), plimbări cu 
autoturisme furate etc.). 

- modulul referitor la siguranța circulației (accidente de 
circulație) și la probleme legate de trafic. În 2011-2012, acest modul a 
fost eliminat; 

- caracteristici socio-demografice (starea de sănătate, detalii 
legate de locul de muncă, nivel de instruire și calificări, naționalitate, țara 
de origine, religia, etnia, venitul gospodăriei) și obiceiurile de consum 
media (ziare, cărți, emisiuni TV) (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011); 

- modul referitor la consumul de droguri și alcool (se 
completează de către respondent - self-completition module) – pentru toți 
respondenții cu vârsta între 16 și 59 de ani; 

- în ancheta 2011-2012 a fost introdus un alt modul referitor la 
comportamentul de făptuitor (offending behaviour) al unor infracțiuni 
precum furtul, vandalismul și actele de violență (care se completează de 
către respondent). Acest modul este adresat numai respondenților care au 
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răspuns la întrebările din modulul B (25% din numărul total de 
respondenți)(TNS BMRB, 2012). Aceeași practică se menține și în sondajul 
din 2013-2014 (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2014). În 2014-
2015 acest modul nu se mai regăsește; 

- în ancheta 2014-2015, a fost introdus un modul referitor la 
bandele de stradă și la securitatea personală – aplicat numai 
respondenților din grupurile/modulele A și B (50% dintre respondenți) și 
numai celor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani (TNS BMRB, Office for 
National Statistics, 2015); 

- modul referitor la violența domestică, victimizarea prin 
infracțiuni de natură sexuală, lovire, hărțuire (se completează de 
către respondent) – pentru toți respondenții cu vârsta între 16 și 59 de 
ani. Acest modul a fost inclus în anul 2001 și a fost modificat în valul 
2004-2005 (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011); 

- în valul 2012-2013 a fost inclus un modul referitor la natura 
abuzului domestic între parteneri în ultimele 12 luni (care se 
completează de către respondent) (TNS BMRB, Office for National 
Statistics, 2013). În 2013-2014, acest modul se referă la natura agresiunii 
sexuale grave (serious sexual assault) pentru respondenții cu vârsta de 
peste 16 ani (TNS BMRB, Office for National Statistics, 2014). 

Chestionarul aplicat minorilor cu vârsta între 10 și 15 ani vizează 
următoarele aspecte (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011): 

- școala și percepția asupra infracționalității; 

- identificarea incidentelor de natura infracțiunilor – doar 
incidente în care respondentul a fost victimă; 

- modulul referitor la victimizare (cuprinde și întrebări referitoare 
la incidente relativ minore28); 

                                           
28 Un incident este considerat minor dacă sunt întrunite simultan următoarele 
condiții: incidentul s-a petrecut la școală, făptuitorul este elev la aceeași școală cu 
victima, făptuitorul nu a folosit sau nu a amenințat că va folosi o armă de foc, 
victima nu a fost vătămată fizic în niciun fel și, ultima condiție, nimic nu a fost luat 
cu intenția de a nu fi înapoiat (Fitzpatrick, A., Grant, C. (2011), The 2010/11 
British Crime Survey (England and Wales). Technical Report, vol. I, Ediția a II-a, 
Home Office, http://www.ons. gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/ 
crime-statistics-methodology/user-guides/index.html, p. 33), (accesat în data de 
22.11.2015). 
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- percepția și atitudinea față de poliție – se aplică doar pentru 

33% din eșantion (modulul A – Percepții și atitudini față de poliție) în 
anchetele 2010-2011 și 2011-2012 (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011). 
Începând cu ancheta din 2012-2013, întrebările respective sunt adresate 
noului modul A (50% dintre respondenți) (TNS BMRB, Office for National 
Statistics, 2013); 

- comportamentul anti-social – se aplică doar pentru 33% din 
eșantion (modulul B –Comportament antisocial), în ancheta 2010-2011 și 
2011-2012 (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011). Începând cu ancheta 2012-
2013, se aplică noului modul A (50% din respondenți) (TNS BMRB, Office 
for National Statistics, 2013). 

- prevenirea infracțiunilor și securitate – se aplică doar pentru 
33% din eșantion (modulul C – Prevenirea infracțiunilor și securitatea) în 
anchetele 2010-2011 și 2011-2012 (Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011). 
Începând cu ancheta din 2012-2013, întrebările respective sunt adresate 
noului modul B (50% dintre respondenți) (TNS BMRB, Office for National 
Statistics, 2013); 

- module care se completează de către respondenți referitoare la:  
• utilizarea internetului (se aplică doar pentru 33% din 

eșantion – modulul C) în ancheta 2010-2011(Fitzpatrick, A., 
Grant, C., 2011). În ancheta 2011-2012, s-a aplicat modulului 
B (TNS BMRB,2012). Începând cu 2012-2013, s-a aplicat 
tuturor respondenților(TNS BMRB, Office for National 
Statistics, 2013).  

• siguranța personală (toate persoanele din eșantion cu 
vârsta între 13-15 ani),  

• absenteismul școlar (school truancy),  
• hărțuire la școală - se aplică doar pentru 33% din eșantion 

– modulul B în anchetele 2010-2011 și 2011-2012 
(Fitzpatrick, A., Grant, C., 2011). Începând cu ancheta 2012-
2013, s-a aplicat tuturor respondenților(TNS BMRB, Office for 
National Statistics, 2013). 

• bande de stradă (street gangs)29 - se aplică doar pentru 
33% din eșantion – modulul A în 2010-2011 (Fitzpatrick, A., 

                                           
29Bandele de stradă sunt definite ca grupuri de tineri care au un teritoriu specific 
de acțiune, un nume, o culoare sau alt element care poate identifica respectivul 
grup, eventual un regulament sau un lider și care pot comite infracțiuni împreună. 
(TNS BMRB, Office for National Statistics (2015), Crime Survey for England and 
Wales. Technical Report 2014-2015, vol. I, http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
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Grant, C., 2011). În 2011-2012, s-a aplicat modulului B (TNS 
BMRB, 2012). Începând cu ancheta 2012-2013, s-a aplicat 
tuturor respondenților(TNS BMRB, Office for National 
Statistics, 2013).  

• consumul de alcool; 
• utilizarea canabisului; 

- caracteristici demografice (naționalitate, religie, o eventuală 
dizabilitate sau o eventuală boală cronică) (Fitzpatrick, A., Grant, 
C., 2011). 

În Irlanda de Nord, ancheta privind victimizarea se desfășoară 
începând cu anul 1994, fiind reluată în 1998, 2001 și 2003-2004. Din 
2005, ancheta se realizează pe parcursul întregului an, după modelul celei 
realizate în Anglia și Țara Galilor (interviuri lunare) (van Dijk, J., Mayhew, 
P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A., 2010). 

În Scoția, în anii 1982 și 1988, ancheta privind victimizarea a făcut 
parte din Ancheta britanică privind victimizarea (BCS). În anul 1993, s-a 
desfășurat prima anchetă realizată la nivelul Scoției (Scottish Crime 
Survey), care a fost repetată în 1996, 2000 și 2003. În anul 2004, au fost 
puse bazele unei noi anchete, care viza infracționalitatea și victimizarea, 
intitulată Ancheta privind criminalitatea și victimizarea din Scoția (Scottish 
Crime and Victimisation Survey), care diferă de precedentele prin 
utilizarea unui eșantion anual mai mare, prin interviuri realizate pe 
parcursul întregului an prin telefon (în anchetele anterioare, eșantionul era 
mai mic, iar interviurile se desfășurau față în față o dată la 3 ani). În anul 
2008, Ancheta privind criminalitatea și victimizarea din Scoția a fost 
înlocuită cu ancheta privind infracționalitatea și justiția (Scottish Crime and 
Justice Survey). Chestionarul utilizat este similar, dar nu identic, cu cel din 
cadrul anchetei britanice asupra victimizării (van Dijk, J., Mayhew, P., van 
Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A., 2010). 

În Austria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, 
Slovenia, Spania (la nivel național) nu sunt derulate anchete periodice 
privind victimizarea la nivel național. 

                                                                                                               
method/ method-quality/specific/crime-statistics-methodology/user-guides/index. 
html, p. 29), (accesat în data de 22.11.2015). 
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5.3.3. Cercetări privind victimizarea cauzată de infracțiuni 
motivate de ură 

Așa cum am precizat anterior, asemenea cercetări s-au dezvoltat ca 
răspuns la manifestările tot mai frecvente și de amploare crescută de 
excludere socială „agresivă” a unor grupuri etnice, pe baza creării de 
stereotipuri. Deoarece situațiile practice sunt foarte diverse iar tensiunile 
sociale asociate sunt în creștere, este necesar să se cunoască în 
profunzime caracteristicile și factorii motivaționali și să se acționeze în 
consecință pentru reducerea fenomenelor motivate de ură. Un prim pas 
spre gestionarea corectă a reducerii infracționalității cauzate de 
ură îl reprezintă măsurarea incidenței acestui fenomen, cu 
calcularea de rate de incidență pe grupe omogene de populație. În 
acest sens, folosirea variabilei „etnie”, în anchetele calitative, 
poate să evidențieze raportul corect dintre realitate și percepție. 

Ca exemplu în evidențierea relevanței informațiilor suplimentare 
oferite de anchete special dedicate acestei probleme, prezentăm în 
continuare câteva rezultate statistice obținute din derularea anchetei „The 
Crime Survey for England and Wales (CSEW)”. După cum indică un 
raport recent din octombrie 2015 – „Hate Crime, England and Wales, 
2014/15”, în perioada 2014-2015, poliția din Anglia și Țara Galilor a 
înregistrat 52.528 cazuri de infracțiuni motivate de ură, reprezentând o 
creștere cu 18% față de anul anterior. Din totalul cazurilor, marea 
majoritate (82%) au fost motivate de ură pe criterii rasiale. În 11% dintre 
situații, mobilul a fost ura/prejudecata față de orientarea sexuală, în 6% 
dintre cazuri motivația a fost de natură religioasă, iar în 5% dintre cazuri 
motivul a fost dizabilitatea victimei (Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 
2015). Potrivit autorilor studiului, sporirea numărului de cazuri înregistrate 
poate fi un rezultat al îmbunătățirii sistemului de înregistrare a 
infracțiunilor, dar și al creșterii disponibilității victimelor de a declara 
aceste incidente. În comparație cu numărul total al infracțiunilor din 
statisticile oficiale, infracțiunile motivate de ură au reprezentat doar 1% 
(Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 2015).  

Comparativ cu totalul infracțiunilor săvârșite, în medie, în fiecare an 
al perioadei analizate (7.530.000 incidente), infracțiunile motivate de ură 
reprezintă aproximativ 3% (Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 2015). 
Rezultatele anchetelor CSEW, realizate între 2012-2013 și 2014-2015, 
indică o medie anuală de aproximativ 222.000 de infracțiuni motivate de 
ură, pentru toate dintre cele 5 motivații principale (rasa/etnia, religia, 
orientarea sexuală, dizabilitatea și identitatea de gen). Asemenea datelor 
înregistrate de poliție, motivul principal menționat în majoritatea cazurilor 
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a fost cel cu privire la rasă/etnie – cu o medie de 106,000 de incidente pe 
an, urmat de motivul „dizabilitate”, cu o medie de 70.000 incidente pe an. 

Incidentele motivate de ură la adresa persoanei reprezintă peste 
67% din totalul infracțiunilor motivate de ură, în timp ce ponderea 
infracțiunilor la adresa persoanei în totalul infracțiunilor este de 40% 
(Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 2015). 

Riscul de a deveni victimă a unei infracțiuni variază în funcție de 
caracteristicile socio-demografice. Astfel, potrivit rezultatelor acestei 
anchete, riscul de a deveni victimă a unei infracțiuni motivată de 
ură, săvârșită asupra persoanei,a fost mai mare în cazul (Corcoran, H.; 
Lader, D.; Smith, K., 2015): 

- bărbaților cu vârsta între 16 și 24 de ani – 0,5% dintre bărbații cu 
vârsta indicată au fost victime ale infracțiunilor motivate de ură, 
comparativ cu mai puțin de 0,05% dintre bărbații cu vârsta de 75 de ani și 
peste; 

- persoanelor aparținând altor grupuri religioase (1,1%) și 
musulmanilor (0,6%), în comparație cu respondenții creștini (0,1%); 

- persoanelor de rasă mixtă (1,4%), persoanelor de culoare (0,7%), 
sau a asiaticilor (0,5%), în comparație cu respondenții albi (0,1%); 

- persoanelor cu starea civilă „necăsătorit” (0,4%), comparativ cu 
persoanele căsătorite (0,1%). 

În același timp, riscul de a deveni o victimă a unei infracțiuni 
motivată de ură săvârșită asupra gospodăriei este mai ridicat în 
următoarele situații (Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 2015): 

- persoane care locuiesc cu chirie socială (0,4%), comparativ cu 
persoanele care dețin locuința în care stau (0,1%); 

- persoane care locuiesc în gospodării cu un venit total mai mic de 
10.000 lire sterline (0,5%), comparativ cu persoanele din gospodăriile care 
realizează venituri de 50.000 lire sterline și peste (0,1%). 

Același raport arată faptul că dintre victimele infracțiunilor motivate 
de ură la adresa bunurilor, 35% au fost victime ale mai multor infracțiuni. 
În același timp, din totalul victimelor infracțiunilor motivate de ură la 
adresa persoanei, numai 27% s-au confruntat cu o victimizare repetată 
(Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 2015). 

Din perspectiva raportării infracțiunilor către autorități, ponderea 
infracțiunilor motivate de ură care au fost declarate autorităților a fost de 
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48%, comparativ cu numai 40% din totalul infracțiunilor(Corcoran, H.; 
Lader, D.; Smith, K., 2015). Diferența se poate datora comportamentului 
manifestat de către victime, în funcție de tipul de infracțiune. Astfel, 
victimele raportează într-o mai mare măsură infracțiunile violente, 
comparativ cu cele mai puțin grave precum furtul. Potrivit aceluiași raport, 
din totalul infracțiunilor motivate de ură, 49% au fost violente (față de 
numai 19% din totalul infracțiunilor) (Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 
2015). De asemenea, doar 13% dintre infracțiunile motivate de ură au fost 
furturi, comparativ cu 19% din totalul infracțiunilor. Cele 2 categorii de 
infracțiuni se disting prin rate diferite de raportare la poliție. Astfel, 
infracțiunile violente sunt raportate în procent de 49%, în timp ce furturile 
sunt raportate în procent de 40% (Corcoran, H.; Lader, D.; Smith, K., 
2015). 

Un raport (Statistical bulletin: Crime in England and Wales: year 
ending Mar 2016) recent referitor la rezultatele CSEW pentru anul aprilie 
2015 – martie 2016, a fost publicat în iulie 2016. Acesta prezintă 
informații privind tendințe pentru anumite tipuri de infracțiuni, comparații 
între datele înregistrate în anul anterior cu cele din raportul prezent, date 
recente înregistrate de poliție etc., însă nu au fost date publicității 
informații noi cu privire la infracțiunile motivate de ură. În ceea ce privește 
îngrijorarea manifestată față de posibilitatea de a deveni victima 
unei infracțiuni, rezultatele sondajului arată că aproximativ 11% dintre 
persoanele intervievate sunt foarte îngrijorate de perspectiva unui posibil 
atac fizic, motivat de culoarea pielii, originea etnică sau religie. Dintre 
grupurile etnice analizate, percepția referitoare la acest subiect se 
manifestă cel mai evident la nivelul etnicilor asiatici (16%) sau al 
persoanelor de culoare și al altor grupuri ale minorităților etnice (13%), și 
într-o măsură mai mică la nivelul populației albe (2%) (Corcoran, H.; 
Lader, D.; Smith, K., 2015). 

Cercetările identificate pe această temă și selectate a fi prezentate în 
continuare pot reprezenta puncte de referință în dezvoltarea de analize 
ample la nivel european și național, în scopul promovării de politici 
adecvate, cu deosebire centrate pe prevenție, ca mecanism pentru 
ameliorarea sustenabilă a acestor comportamente. 

 

A) În state non-membre UE 

În anul 1999, în chestionarul anchetei SUA National Crime and 
Victimization Survey (NCVS), la care am făcut referire anterior, în 
subcapitolul 5.3.2, au fost incluse întrebări referitoare la infracțiunile 
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motivate de ură. În chestionarul de bază (Basic Screen Questionnaire, 
NCVS-1) există o serie de întrebări cu privire la posibilitatea ca un incident 
de vandalism să fie motivat de ură. În chestionarul referitor la raportarea 
infracțiunilor (NCVS-2, Crime Incident Report), întrebările privind ura de 
rasă, ca motivație a săvârșirii unor infracțiuni, au fost adresate, prin 
extindere, și în cazul altor infracțiuni. În 2001, întrebările referitoare la 
infracționalitatea motivată de ură din NCVS-1 și NCVS-2 au fost reformulate. 

 

La fel ca în cazul SUA, în Canada, începând cu anul 1999, în 
chestionarul General Social Survey (GSS) on Canadians' Safety – 
Victimization (prezentat anterior) au fost adăugate și întrebări referitoare 
la experiența respondenților, ca victime ale unor infracțiuni motivate de 
prejudecată/ură. Treptat, acest subiect a căpătat o și mai mare 
consistență, astfel încât, în chestionarul utilizat în anul 2014, se regăsește 
un întreg sub-modul referitor la motivele aflate în spatele săvârșirii 
infracțiunilor motivate de ură. Persoanele intervievate sunt chestionate cu 
privire la posibilitatea ca mobilul uneia dintre infracțiunile cărora le-au 
căzut victime să fie ura făptuitorului față de rasa/etnia victimei, față de 
religia, orientarea sexuală, vârsta, genul, față de o eventuală dizabilitate, 
față de limba vorbită de victimă, dar li se cere și menționarea oricărei alte 
forme de ură, ca mobil al infracțiunii respective. 

 
 

B) În state UE 

Un studiu realizat în perioada februarie - martie 2010 (Amnesty 
International, 2010), în cinci comunități de romi din Ungaria, afectate de 
atacuri violente, a urmărit să sublinieze faptul că infracțiunile motivate de 
ura față de rasă au un impact specific asupra victimelor, comunității, 
precum și societății ca întreg. În consecință, modul în care sunt identificate 
și abordate infracțiunile motivate de ură trebuie, de asemenea, să difere. 
Potrivit studiului: 

• dispozițiile privind infracțiunile motivate de ură care există în 
prezent nu sunt puse în aplicare eficient: există o lipsă de proceduri 
pentru a ghida anchetele, inclusiv modul de a determina dacă 
infracțiunea a fost motivată, eventual, de ură. Există, de asemenea, 
o lipsă de unități specializate, cu experiență, privind infracțiunile 
motivate de ură, în cadrul poliției; 

• victimele nu primesc despăgubiri corespunzătoare, în ciuda 
prevederilor din lege, sprijinul și asistența nu par să fie ușor 
accesibile pentru victimele infracțiunilor motivate de ură; 
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• există o lipsă de date dezagregate, cu privire la infracțiunile 

motivate de ură, pentru a monitoriza situația (evoluția) și identifica 
soluții. 

Potrivit studiului derulat de Gwendolyn și Kalibová (2012), în 
Republica Cehă, romii sunt frecvent victime ale infracțiunilor motivate de 
ură, urmați de cehi, evrei și musulmani. Formele de violență variază. 
Forme mai puțin grave includ graffiti sau atac verbal, iar cele mai grave se 
pot ridica la nivelul de infracțiuni: atacuri teroriste, persecuție, asalt fizic, 
viol, amenințări și demonstrații violente. Potrivit statisticilor poliției, 
aproximativ 300 de astfel de cazuri pe an au loc în Republica Cehă. 

Începând cu anul 1988, în chestionarul utilizat în cadrul anchetei 
Crime Survey for England and Wales (CSEW), există o întrebare 
separată care se referă la percepția victimei asupra motivației rasiale a 
infracțiunii (Office for National Statistics, 2016). Infracțiunile motivate de 
ură, pe criterii de religie, au fost evidențiate în chestionarul anchetei 
printr-o întrebare separată (în anii 2005-2006 și 2006-2007), însă în cel 
din 2007-2008 au fost înglobate într-o întrebare cu mai multe variante de 
răspuns, împreună cu orientarea sexuală, vârsta și existența unei 
dizabilități, motivații nou introduse ale infracțiunilor bazate pe ură. În 
sondajul din 2009-2010, în aceeași întrebare complexă a fost introdusă o 
altă motivație, respectiv sexul, iar identitatea de gen a apărut în 
chestionarul 2011-2012 (Office for National Statistics, 2016). 

În același timp, în evidențele poliției sunt înregistrate infracțiunile 
având ca circumstanță agravantă motivația rasială, însă împreună cu cele 
având ca circumstanță agravantă motivația religioasă, cele 2 categorii 
neputând fi identificate separat (Office for National Statistics, 2016). 

Deoarece modul în care sunt obținute informațiile referitoare la 
motivația comiterii unei infracțiuni este unul indirect, care are la bază 
percepția victimei, pot apărea situații în care incidentele să nu aibă la bază 
ură/prejudecată (ci, mai degrabă, vulnerabilitatea victimei față de 
infracțiuni), sau alte situații în care victimele să nu sesizeze că au fost 
vizate din cauza unei caracteristici personale (care pot constitui motivații 
ale săvârșirii unor infracțiuni bazate pe ură). 

În sondajul realizat în perioada 2011-2012 în Marea Britanie, în 
chestionarul utilizat pentru minori, se regăsește o întrebare referitoare 
la motivația30 incidentului căruia respondenții i-au căzut victime (TNS 

                                           
30Variantele de răspuns: 1. Culoarea pielii sau rasă; 2. Religie; 3. Niciuna dintre 
variantele de mai sus; 4. Oricare alt motiv. (TNS BMRB (2011), 2011-12 British 
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BMRB, 2011). În chestionarul pentru adulți, în modulul referitor la 
victimizare, în secțiunea în care sunt descrise circumstanțele incidentului, 
există o serie de 3 întrebări referitoare la percepția victimelor cu privire la 
eventuala motivație rasială a infracțiunii respective31. În continuare, alte 2 
întrebări vizează percepția în legătură cu o eventuală altă motivație a 
incidentului, respectiv religia, orientarea sexuală, vârsta, sexul, o 
dizabilitate, identitatea de gen (TNS BMRB,2011). Aceeași abordare a fost 
menținută și în chestionarul din 2012-2013 (TNS, Office for national 
Statistics, 2012), precum și în 2014-2015 (TNS BMRB, Office for national 
Statistics, 2014).  

În același modul referitor la victimizare, după ce victimele sunt 
întrebate dacă au raportat incidentul la poliție, acestea sunt rugate să 
precizeze dacă, în momentul raportării infracțiunii, au specificat faptul că 
respectivul incident a fost motivat de ura de rasă/etnie. O altă 
întrebare urmărește evidențierea atitudinii poliției față de identificarea 
motivației rasiale a incidentului (TNS BMRB, 2011). Perechi similare de 
întrebări există și în legătură cu celelalte posibile motivații ale incidentului, 
respectiv religia, orientarea sexuală, vârsta, existența unei dizabilități, 
sexul și identitatea de gen (TNS BMRB, 2011). Această abordare se 
întâlnește și în chestionarul utilizat în 2012-2013 (TNS, Office for national 
Statistics, 2012), precum și în cel din 2014-2015 (TNS BMRB, Office for 
national Statistics, 2014). 

În chestionarul utilizat în cadrul anchetei CSEW din 2014-2015, în 
modulul referitor la percepția asupra infracționalității, respondenții sunt 
întrebați și „cât de îngrijorați sunt că ar putea deveni ținta unor atacuri 
fizice, din cauza culorii pielii, a originii etnice sau a religiei” (TNS BMRB, 
Office for national Statistics, 2014). 

În modulul referitor la infracționalitatea informatică, respondenții 
sunt întrebați, printre altele, dacă au fost victime ale unor hărțuiri în 
mediul virtual în ultimele 12 luni, iar dacă răspunsul este afirmativ, se 

                                                                                                               
Crime Survey 10-15 year old questionnaire (aprilie 2011), http://www.ons.gov. 
uk/ons/guide-method/method-quality/specific/crime-statistics-methodology/ 
questionnaires/ index.html, p. 22, (accesat în data de 07.01.2016).. 
31Prima întrebare: „Considerați că infracțiunea a fost săvârșită pe motiv rasial? 1. 
Da; 2. Nu; 3. Nu știu”. A doua întrebare: „Există ceva la acel incident care v-a 
făcut să credeți că a fost motivat de ura față de rasă?”, iar a treia: „De ce credeți 
că a fost motivat de ura față de rasă?” (TNS BMRB (2011), 2011-12 British Crime 
Survey adult questionnaire (aprilie 2011), http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/ method-quality/specific /crime-statistics-methodology/questionnaires/ 
index.html, p. 49, (accesat în data de 07.01.2016). 
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urmărește apoi surprinderea percepției victimelor privind motivul acestei 
hărțuiri (pe criterii rasiale, de religie, orientare sexuală, vârstă, sex, 
existența unei dizabilități, identitatea de gen) (TNS BMRB, Office for 
national Statistics, 2014). 

În modulul referitor la comportamente anti-sociale, respondenții sunt 
întrebați și care este tipul de comportament anti-social cu care s-au 
confruntat în mod direct (ca victime) sau la care au fost martori, în 
ultimele 12 luni. Printre răspunsurile posibile se numără și „persoane care 
au fost intimidate, abuzate verbal sau hărțuite (inclusiv pe criterii 
rasiale, de religie, dizabilități, orientare sexuală etc.)” (TNS BMRB, Office 
for national Statistics, 2014). 

5.4 Studii privind victimizarea în rândul populației de etnie 
roma realizate în România 

În România au fost efectuate diverse anchete privind situația 
populației de etnie romă. Acestea au fost realizate ca parte a unor studii 
care au inclus populația totală, sau au fost dedicate numai populației de 
etnie romă. 

Temele abordate au vizat principalele probleme incidente incluziunii 
sociale a romilor, între care amintim: 

• condițiile de viață (comparație între situația socio-economică a 
romilor și a altor cetățeni români) (Studiu privind comunitățile 
defavorizate (romi) din regiunea Centru, 2014); 

• accesul și incluziunea romilor pe piața muncii (Agenția de 
Dezvoltare Comunitară „Împreună" și Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, 2003); 

• migrația (Tarnovschi D. (coord.), 2011); 
• educația romilor și reducerea abandonului școlar32; 

                                           
32Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, Institutul de 
Cercetare a Calității Vieții, UNICEF (2002), Participarea la educație a copiilor romi. 
Probleme, soluții, actori – pune în evidență cauzele și contextul întreruperii 
școlarizării și identifică obiectivele diverselor programe educaționale pentru 
populația romă, activitățile, rezultatele și sursele de finanțare ale acestora; 
Alexandrescu G., (coord.), Copiii rromi - Raport de cercetare, Uniunea Europeană, 
Salvați Copiii, Agenția de Dezvoltare Împreună – reprezintă o cercetare privind 
situația copiilor rromi din România, realizată cu o metodologie de tip calitativ, 
concentrată pe studii de caz pe diverse comunități, http://www.oportunitatiegale. 
ro/pdf_files/Copiii% 20rromi.pdf; (accesat în data de 18.12.2015). Roma Education 
Fund România, Părăsirea timpurie a școlii – cauze și efecte (2013) – sunt analizate 
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• asistență medicală (Institutul de Politici Publice, 2015) etc. 

Informațiile statistice reprezentative privind situațiile înregistrate în 
România provin în mare parte din surse administrative. În acest sens, 
menționăm că, în anul 2001, INS a desfășurat o Anchetă privind condițiile 
de viață ale populației din România, care a cuprins și câteva întrebări 
referitoare la victimizare. Ancheta a fost repetată anual, până în anul 
2006 (date pentru 2005), când a fost înlocuită cu Ancheta asupra calității 
vieții, din care au fost eliminate întrebările referitoare la victimizare 
(van Dijk, J., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A., 2010). 

Unele dintre aceste studii dezvoltă și cercetări de teren, de tipul 
anchetelor pe bază de chestionar, organizare de focus grupuri sau 
interviuri în profunzime însă, de cele mai multe ori, eșantionarea nu 
urmărește și criteriul reprezentativității, ceea ce alterează din valoarea 
adăugată a rezultatelor obținute. 

Pentru a acoperi întreaga literatură în domeniul analizei situației 
romilor din România și a face o trecere în revistă comprehensivă asupra 
anchetelor derulate prin diferite studii, vom prezenta unele cercetări care, 
în opinia autorilor, pot constitui puncte de reper pentru construirea și 
aplicarea în mod sistematic a unor anchete pe problema victimizării. 

La solicitarea CNCD, a fost realizată cercetarea „Percepții și atitudini 
privind discriminarea în România” (2012), pe un eșantion probabilist 
format din 1.400 de respondenți din România cu vârsta peste 18 ani. 
Conform acestei cercetări, în România, cele mai discriminate categorii 
sociale sunt persoanele de etnie romă, cele cu dizabilități fizice sau psihice 
și persoanele infectate cu HIV/SIDA. 7% dintre persoanele intervievate au 
considerat că au fost cel puțin o dată discriminate pe criterii de etnie. 
Rezultatele arată că 46% dintre respondenți s-ar simți puțin și foarte puțin 
confortabil lângă o persoană de etnie romă. 

În anul 2011, la solicitarea ONG-ului Romani CRISS, a fost realizată 
o cercetare cantitativă, cu privire la atitudinile și opiniile populației de etnie 
romă referitoare la aspecte legate de fenomenul discriminării. Această 
cercetare a fost realizată pe un eșantion reprezentativ la nivel național 
pentru populația de etnie romă de peste 18 ani (din mediul urban și rural). 
Potrivit rezultatelor anchetei, 7 din 10 respondenți (71%) au fost de 
părere că sunt discriminați cel mai acut în domeniul ocupării. Două treimi 

                                                                                                               
aspecte precum absenteismul școlar și riscuri legate de părăsirea școlii, 
http://romaeducationfund.ro/wp-content/uploads/ 2015/03/Parasirea-timpurie-a-
scolii-cauze-si-efecte-studiu-OE20132.pd(accesat în data de 18.12.2015). 
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dintre respondenți (66%) s-au considerat mult și foarte mult discriminați 
în locurile publice, iar trei din cinci respondenți au declarat că romii sunt 
discriminați mult și foarte mult în următoarele situații: în accesarea 
serviciilor publice (56%), serviciilor de sănătate (59%), serviciilor juridice 
(58%), la școală (63%) și la locul de muncă (62%) (Romani CRISS, Totem 
Communication, 2011). 

În 2015, a fost realizată cercetarea „Promovarea conceptului de 
poliție de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunitățile de romi și 
alte comunități defavorizate socio-economic”, în cadrul Programului de 
Cooperare Elvețiano-Român (Vasile, V. (coord.), Pavelescu, F.-M., Pisică, 
S., Stănescu, S., Zaman, Gh., 2015). S-a avut în vedere o pretestare a 
chestionarelor, precum și metoda focus grup. Pentru a se obține rezultate 
semnificative, echipa de cercetare a dezvoltat un sistem combinat în trei 
etape. Într-o primă etapă, s-au aplicat chestionare tuturor actorilor 
relevanți (autoritatea locală, polițiști de proximitate și lideri ai 
comunităților de romi) din teritoriile selectate în cercetare pentru a defini 
implicarea acestor persoane în toate localitățile pentru liderii locali 
importanți (comunitate, autoritate locală, poliția). În cea de a doua etapă, 
s-au realizat focus grupuri. Faza a treia a fost reprezentată de 
chestionarele aplicate cetățenilor din localitățile selectate. Printre 
exemplele de bună practică se numără următoarele: utilizarea unei 
metodologii testate / validate atât în UE cât și la nivel internațional, pentru 
a permite comparații; informarea comunităților locale, motivarea 
facilitatorilor locali; comunicare clară pentru a evita informații negative sau 
asocierea cu evenimente externe (de stimulare, alegeri etc.); testarea 
chestionarului pentru o mare varietate de indivizi, ajustarea acestuia; 
coordonarea atât cu autoritățile locale cât și cu liderii comunității; 
utilizarea unei varietăți de instrumente: chestionare, interviuri în 
profunzime, focus-grupuri. 

Majoritatea respondenților (73%) au considerat că populația romă nu 
este defavorizată sau discriminată, în timp ce 78% au declarat că 
minoritatea romă nu este discriminată în localitatea lor (Vasile, V. (coord.), 
Pavelescu, F.-M., Pisică, S., Stănescu, S., Zaman, Gh., 2015). 
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6. UTILITATEA CERCETĂRILOR 
COMPARATIVE PENTRU GESTIONAREA 

FENOMENULUI VICTIMIZĂRII 

 

Deși obiectivele urmărite în sondajele naționale, prezentate în 
capitolul anterior, sunt similare ca tematică, acestea nu au la bază o 
metodologie standardizată. Modalitatea de eșantionare, modul de realizare 
a interviurilor, formulările întrebărilor și ordinea acestora, periodicitatea, 
caracteristicile demo-socio-economice ale respondenților etc. diferă de la 
un stat la altul. În aceste condiții, comparațiile la nivel internațional sunt 
dificil sau chiar imposibil de realizat. 

Internaționalizarea piețelor și libera circulație a persoanelor au 
intensificat preocupările de a asigura comparabilitate între țări în ceea ce 
privește riscul victimizării, reglementarea situațiilor de victimizare, 
gestionarea proceselor de prevenție și de intervenție etc. S-au dezvoltat, 
astfel, anchete cu aplicabilitate la nivelul grupurilor de țări și/sau regiuni. 
Vom prezenta în continuare unele din aceste demersuri de cercetare 
calitativă, care, în opinia noastră, au relevanță pentru fundamentarea, pe 
de o parte, a nevoii de a include România în anchetele internaționale în 
domeniu și, pe de altă parte, de a dezvolta metodologii la nivel național 
care să permită o raportare în analiza rezultatelor la practicile internaționale 
(fără a promova doar specificul fenomenului la nivel național). 

6.1 Anchete internaționale/multi-naționale 

Spre sfârșitul anilor ’80, la nivel internațional a apărut inițiativa 
conceperii și a derulării unei anchete standardizate, care să poată oferi 
posibilitatea realizării unor comparații între țări. 

Astfel, în anul 1989, International Crime Victims Survey (ICVS)s-a 
desfășurat în 15 state industrializate din Europa, America de Nord și 
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Australia33. În paralel, la inițiativa Institutului interregional de cercetare a 
infracționalității și justiției al Națiunilor Unite (UNICRI), sondaje similare au 
început să fie desfășurate și în anumite țări în curs de dezvoltare, în unele 
orașe mari, de regulă capitale, considerându-se că densitatea mai mare a 
populației acestora ar favoriza posibilitatea aplicării chestionarului pe un 
eșantion cu un grad mai ridicat de reprezentativitate (Varșovia – Polonia și 
Surabaya – Indonezia).  

Ancheta s-a repetat cu o relativă periodicitate, respectiv în anii 1992, 
1996, 2000, 2004-2005, 2010 (sondaje pilot). Numărul total al statelor în 
care s-a derulat această anchetă a ajuns la 78, aflate pe diferite 
continente, existând state în care ancheta s-a desfășurat de mai multe ori 
(Van Dijk, J. J. M., J. N. van Kesteren, Mayhew, P., 2014).  

Ancheta a urmărit în principal evidențierea percepției respondenților 
în ceea ce privește sentimentul de siguranță în propriul cartier, siguranța 
locuinței, precizarea incidentelor de victimizare cu care s-au confruntat 
(grupate pe 11, apoi pe 12 tipuri principale de infracțiuni)34 și descrierea 
lor în detaliu, menționarea consecințelor acestor incidente, măsura în care 
incidentele respective au fost singulare sau repetate, dacă și în ce 
proporție au fost raportate către autoritățile competente, motivele care 
determină eventuala neraportare a acestora, comportamentul de prevenire 
a infracționalității, percepția asupra activității poliției sau atitudinile față de 
sistemul justiției și față de aplicarea pedepselor pentru infracțiunile 
săvârșite.  

Categoriile principale de infracțiuni cuprinse în chestionarul ICVS 
sunt (Alvazzi del Frate, A., Zvekic, U., Dijk, J. van, 1993): 

- furtul autoturismelor; 
- furtul din autoturisme; 
- vandalizarea autoturismelor; 
- furtul motocicletelor; 
- furtul bicicletelor; 

                                           
33 Anglia/Țara Galilor, Australia, Belgia, Canada, Elveția, Finlanda, Franța, 
Germania de Vest, Irlanda de Nord, Norvegia, Olanda, Scoția, Spania și SUA. În 
Japonia s-a aplicat un chestionar care a suferit mici modificări, la fel ca și metoda 
de eșantionare. (Van Kesteren, J.N., Mayhew, P. & Nieuwbeerta, P. (2000), 
Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Countries: Key-findings from the 
2000 International Crime Victims Survey. The Hague, Ministry of Justice, WODC, 
http://wp.unil.ch/icvs/files/2012/11/ICVS2004_05sp1.pdf) (accesat în data de 
18.12.2015). 
34În chestionarul din 1989 existau doar 11 categorii de infracțiuni. În 1992 a mai 
fost introdusă o categorie (accesat în data de 18.12.2015). 
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- spargerea și pătrunderea în locuințe; 
- tentativa de spargere; 
- furtul din garaje și magazii (modul introdus în chestionarul din 

1992, dar care a fost apoi eliminat); 
- jaful; 
- furtul obiectelor personale; 
- incidente de natură sexuală; 
- agresiunea/amenințarea; 
- fraude la adresa consumatorilor (modul introdus în chestionarul din 

1992) (Victim of Crime Survey 1991); 
- corupția (modul introdus în chestionarul aplicat telefonic în 1996); 
- probleme legate de consumul de droguri (întrebare introdusă în 

2004). 

În cadrul anchetei desfășurate în anul 1992, chestionarul 
(într-o versiune revizuită, față de cea utilizată în anul 1989) a fost aplicat 
în 13 țări industrializate, dintre care 5 state noi35. În același timp, însă, 
ancheta a fost extinsă pentru a acoperi și 12 țări/orașe în curs de 
dezvoltare, aflate în Asia, America de Sud și Africa36. Spre deosebire de 
metoda de aplicare a chestionarului utilizată cu preponderență în țările 
dezvoltate (chestionar aplicat telefonic), în toate țările în curs de 
dezvoltare interviurile au fost realizate față în față. 

Ancheta ICVS,realizată în 1996-1997, a vizat 12 țări dezvoltate 
(Van Kesteren, J.N., Mayhew, P. & Nieuwbeerta, P.,2000), 14 state/orașe 
în curs de dezvoltare și 20 de orașe/țări în tranziție, printre care și 
România (Van Kesteren, J.N., Mayhew, P. & Nieuwbeerta, P.,2000). În 
cadrul anchetei internaționale privind victimele infracționalității 
derulate în anul 1996, în România, chestionarul a fost aplicat în perioada 

                                           
35Italia, Noua Zeelandă, Suedia, Cehoslovacia și Polonia (Alvazzi del Frate, A., 
Zvekic, U., Dijk, J. van (1993), Understanding Crime, Experiences of Crime and 
Crime Control, Acts of the International Conference, Rome, 18-20 Noiembrie 1992. 
UN publication Nr. 49, http://wp.unil.ch/icvs/files/2012/11/Complet-text.pdf, p.4) 
(accesat în data de 18.01.2016). 
36Africa de Sud (Pretoria), Argentina (Buenos Aires), Brazilia (Rio de Janeiro), 
Costa Rica, Egipt (Cairo), Filipine (Manila), India (Bombay), Indonezia (Jakarta, 
Surabaya, Medan, Palembang, Pontianak, Ujung Pandang, Manado și Ambon), 
Papua Noua Guinee, Tunisia (Tunis), Tanzania (Dar Es Salaam), Uganda 
(Kampala): Alvazzi del Frate, A., Zvekic, U., Dijk, J. J.M. van (1993), 
Understanding Crime, Experiences of Crime and Crime Control, Acts of the 
International Conference. Rome, 18-20 noiembrie 1992. UN publication Nr. 49, 
http://wp.unil.ch/icvs/files/2012 /11/Complet-text.pdf, p. 52 (accesat în data de 
18.01.2016). 
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februarie-martie 1996, pe un eșantion de 1.091 de persoane cu vârsta de 
peste 16 ani (1.000 persoane din București și 91 persoane din 2 zone 
rurale) (Stănoiu, R.M., Vasilescu, H.M., The International Crime Victim 
Survey in Romania,1996). În runda din anul 2000, ancheta a inclus 17 
state dezvoltate (14 dintre acestea au participat la cel puțin unul dintre 
valurile anterioare ale anchetei37, precum și în 22 de orașe și state în curs 
de dezvoltare Van Kesteren, J.N., Mayhew, P. & Nieuwbeerta, P., 2000). 

În general, din cauza costurilor totale ridicate, ancheta s-a aplicat pe 
eșantioane de mici dimensiuni, respectiv în medie circa 1.000 respondenți 
pe țară sau la nivelul unităților administrativ-teritoriale selectate. De 
exemplu, cu ocazia anchetei ICVS derulate în anul 2000, în România s-a 
realizat numai la nivelul Municipiului București și au fost intervievate (prin 
metoda directă) 1.506 persoane (Alvazzi del Frate, A., van Kesteren, J., 
2004). Rata de răspuns a fost de 76,7% (Van Dijk, J., Mayhew, P., van 
Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A., 2010).  

Ancheta ICVS, derulată în anii 2004-2005, s-a desfășurat pe 2 
coordonate (Van Dijk, J., van Kesteren, J., Smit, P., 2007): o parte dintre 
anchete au fost realizate în state/orașe din afara Europei, iar o altă parte 
din date au fost furnizate prin intermediul anchetei europene The 
European Crime and Safety Survey (EU ICS), pe care o vom aborda în 
detaliu în continuare.  

6.2 Anchete derulate la nivelul Uniunii Europene 

Anchete bazate pe eșantionare reprezentativă la nivel național 

Ancheta EU-ICS(The European Crime and Safety Survey), 
desfășurată în 2004-2005 în 18 state membre (15 state vechi membre ale 
UE, precum și în 3 dintre noile state membre, respectiv Polonia, Ungaria și 
Estonia), „reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a infracțiunilor, 
securității și siguranței realizată în UE”. 

                                           
37Anglia/Țara Galilor, Australia, Belgia, Canada, Elveția, Finlanda, Franța, Japonia, 
Olanda, Irlanda de Nord, Polonia, Scoția, SUA. Catalonia, Danemarca și Portugalia 
au participat pentru prima oară la ICVS în anul 2000; Van Kesteren, J.N., Mayhew, 
P. & Nieuwbeerta, P. (2000), Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised 
Countries: Key-findings from the 2000 International Crime Victims Survey. The 
Hague, Ministry of Justice, WODC, http://wp.unil.ch/icvs/files/2012/11/ 
ICVS2004_05sp1.pdf, p.13-14 (accesat în data de 19.01.2016). 
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Chestionarul utilizat urmărește să evidențieze detalii furnizate de 
victime asupra incidenței a zece tipuri de infracțiuni, și anume: 

- furtul de și din autoturisme; 
- furtul de motociclete; 
- furtul de biciclete; 
- spargerea / pătrunderea în locuințe; 
- tentativa de spargere / pătrundere în locuințe; 
- jaful (robbery); 
- furtul obiectelor/efectelor personale (theft of personal property) 

(poșetă/geantă, portofel, haine, echipament sportiv sau de lucru, 
bijuterii, telefoane mobile etc.); 

- incidente de natură sexuală; 
- lovirea/vătămarea și amenințarea; 
- probleme legate de consumul de droguri. 

În comparație cu chestionarele utilizate în cadrul etapelor anterioare 
ale anchetei ICVS, cel utilizat în ancheta EU-ICS din anul 2005, conține în 
plus o întrebare prin care se cere respondenților să precizeze dacă în 
ultimii 5 ani (înainte de interviu), ei sau alți membri ai familiilor lor au fost 
victime ale unor infracțiuni din cauza unor caracteristici personale, 
precum: naționalitatea, rasa sau culoarea pielii, religia sau orientarea 
sexuală. Rezultatele obținute au evidențiat faptul că, în general, în țările în 
care există comunități importante de imigranți, rata infracțiunilor motivate 
de ură este mai ridicată (Van Dijk, J., Van Kesteren, J., Smit, P., 2007). 

Ca o continuare a anchetei ICVS din 2004-2005, Comisia 
Europeană a finanțat realizarea unor anchete pilot, în anul 2010, 
folosindu-se chestionarul EU-ICS 2005, însă într-o variantă mai scurtă. 
Anchetele pilot au fost derulate, în anul 2010, în Danemarca, Anglia/Țara 
Galilor, Germania, Olanda și Suedia și au beneficiat de o nouă metodă de 
colectare a datelor, și anume interviul prin internet (web-based 
interviewing sau computer-assisted web interviewing (CAWI) - based 
surveys). Rezultatele obținute au evidențiat o rată de prevalență a 
victimizării generale mai mare cu aproximativ 5 puncte procentuale, față 
de cea indicată în sondaje realizate prin intermediul interviurilor telefonice. 
Aceste rezultate au fost confirmate și de alte sondaje realizate în Olanda, 
Finlanda și Belgia(Van Dijk, J., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., 
Linde, A., 2010), fapt ce ridică semne de întrebare asupra viabilității 
realizării unor comparații în timp. 

De asemenea, tot ca o continuare a anchetei ICVS din 2004-2005, 
dar separat de cele 6 studii pilot menționate care au primit finanțare de la 
UE, au fost realizate alte câteva anchete (tot după modelul chestionarului 



109 

 
ICVS) în alte 6 state: Estonia (2009), Elveția (2010)38, Georgia (2010 și 
2011 - interviuri față în față; 2012 - interviu telefonic asistat de 
computer), Azerbaidjan (2011), Moldova (2011) și Tadjikistan (2011). În 
ultimele 3 state, a fost utilizat un chestionar cu dimensiuni reduse, care a 
fost administrat prin intermediul interviurilor directe, în cadrul unor 
sondaje mai ample. Rezultatele evidențiate pot fi comparate cu rezultatele 
unor sondaje anterioare. 

Datorită diferențelor existente între metodele de colectare a 
informațiilor, rezultatele obținute pentru cele 2 categorii de state în care s-
au desfășurat sondaje pilot în cadrul rundei a șasea a ICVS ridică, de 
asemenea, dificultăți privind compararea acestora.  

La nivel UE, în urma implementării măsurilor convenite în cadrul 
planului de acțiune pentru Programul Haga, începând din anul 2007, 
Eurostat a început să publice date statistice referitoare la fenomenul 
infracționalității. În condițiile în care se recunoscuse importanța anchetelor 
privind victimizarea ca sursă de colectare a informațiilor privind victimele 
infracțiunilor39 (cu atât mai mult în cazul infracțiunilor neraportate), au 
fost elaborate o metodologie comună și un modul privind victimizarea.  

În perioada 2008-2009, Comisia Europeană a demarat pregătirile 
pentru realizarea unei anchete privind victimizarea la nivelul întregii 
Uniunii Europene, respectiv European Safety Survey (EU-SASU), scopul 
principal fiind acela de a oferi pentru prima oară informații 
comparabile la nivelul statelor UE-27 în ceea ce privește ratele de 
victimizare pentru diferite categorii de infracțiuni și percepția 
cetățenilor asupra nivelului de siguranță (European Commission, 
2012). Realizarea anchetei propriu-zise, programată pentru anul 2013, a 
fost ulterior amânată. 

În anul 2009, în 17 state membre ale UE s-a desfășurat un studiu 
pilot de testare/calibrare a chestionarului care urma să fie utilizat în cadrul 
anchetei EU-SASU40. Chestionarul folosit a fost mai restrâns decât cel din 
ICS, dar includea un modul referitor la criminalitatea informatică, altul 
destinat monitorizării noii directive europene privind drepturile victimelor 

                                           
38În Elveția, metoda de colectare a datelor a fost mixtă, respectiv chestionar 
transmis prin poștă, interviu prin intermediul internet-ului și interviu telefonic 
asistat de computer. În Estonia au avut loc interviuri față în față.  
39Poliția și tribunalele furnizează doar date referitoare la infractori. 
40 Chestionarul propus pentru aplicarea sondajului EU-SASU, în Van Dijk, J.J.M., 
Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. (2010), Final Report on the Study 
on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat, p.i. 
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(EU directive on victims’ rights)41, iar la propunerea Italiei a fost inclus și 
un set de întrebări separate privind violența între parteneri. 

În propunerea referitoare la conținutul chestionarului utilizat în cadrul 
EU-SASU, a fost introdusă și o întrebare ce urma să evidențieze percepția 
victimelor asupra urii, ca motivație a săvârșirii unor infracțiuni, însă numai în 
cazul celor de natură sexuală și al agresiunilor. De asemenea, în cadrul 
„modulului privind identificarea eventualelor infracțiuni, la secțiunea 
infracțiunilor neconvenționale”, a fost propus un modul referitor la 
pretinderea mitei de către anumiți funcționari (bribery)42. 

În ceea ce privește evidențierea caracteristicilor demo-economice ale 
respondenților, s-a propus includerea unui set de 3 întrebări referitoare la 
țara de origine, țara de origine a mamei și țara de origine a tatălui (în 
chestionarul EU-CVS exista o singură întrebare referitoare la acest aspect), 
precum și includerea unei întrebări privind cetățenia43. Chestionarul pentru 
ancheta EU-SASU nu conține nicio întrebare referitoare la religie, orientare 
sexuală, identitate de gen sau la existența vreunei dizabilități. 

Existența unor constrângeri de natură metodologică, financiară și de 
personal a generat dificultăți în operaționalizarea integrală a Planului de la 
Haga, și, implicit a aplicării anchetei menționate anterior, a cărei dată de 
implementare a fost amânată44. Mai mult, pentru desfășurarea anchetei 
EU-SASU ar fi fost necesară adoptarea unei legislații corespunzătoare, însă 
propunerea înaintată Parlamentului European a fost respinsă (European 
Parliament (ed.)(2012b)), considerându-se, printre altele, că valoarea 
adăugată este prea mică (în condițiile în care în multe state se derulează 
deja anchete naționale privind victimizarea), iar, pe de altă parte, din 
cauza imposibilității de a fi asigurată standardizarea completă (unele state, 

                                           
41Pentru mai multe detalii, a se consulta http://ec.europa.eu/justice/criminal/ 
victims/index_en.htm.  
42Chestionarul propus pentru aplicarea sondajului EU-SASU, în Van Dijk, J.J.M., 
Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. ( 2010), Final Report on the 
Study on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat, p.81-82. 
43Chestionarul propus pentru aplicarea sondajului EU-SASU, în Van Dijk, J.J.M., 
Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. ( 2010), Final Report on the 
Study on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat, p.101. 
44 La finalul perioadei vizate, numai 50% dintre obiective fuseseră realizate 
integral, iar 30% erau doar parțial îndeplinite sau se aflau încă în curs de realizare. 
Pentru detalii, vezi şi European Commission (2012), Measuring Crime in the EU: 
Statistics Action Plan 2011-2015, Brussels 18.1.2012, COM(2011) 713 final, 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/1_en_act_part1_ 
v5.pdf, p.5 (accesat în data de 18.01.2016). 
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precum Irlanda și Franța, au refuzat să includă în chestionar întrebări 
privind violența domestică și/sau agresiunea sexuală). 

Deoarece realizarea unei anchete la nivelul tuturor statelor membre 
nu a mai fost posibilă, în Luxemburg s-a derulat, în anul 2013, Ancheta 
asupra securității (Enquête sur la sécurité) (Steffgen, G., Willems, H., 
2015). Chestionarul utilizat în cadrul acestei anchete a avut la bază 
versiunea draft a chestionarului EU-SASU(van Dijk, J.; Mayhew, P.; van 
Kesteren; J.; Aebi; M.; Linde, A., 2010), cu unele modificări. Mai mult, 
deoarece s-au schimbat procedura de ponderare și cea de calibrare a 
eșantionului (Gallup Europe (ed.)(2007)), rezultatele obținute în urma 
aplicării nu au mai fost comparabile nici cu cele obținute în cadrul 
sondajului EU-ICS din anul 2005. 

Anchete realizate la nivelul anumitor categorii de populație. Cu 
referire specială la grupurile minorităților 

În timp ce anchetele prezentate până în acest moment au fost 
realizate pe eșantioane reprezentative la nivelul întregii populații (fie din 
diferite state, fie la nivel internațional/european), alte anchete sunt 
realizate având în vedere numai una sau doar câteva dintre categoriile de 
populație dintr-o țară.  

Un astfel de instrument este și ancheta Uniunii Europene privind 
minoritățile și discriminarea (European Union Minorities and 
Discrimination Survey - EU-MIDIS), prima anchetă amplă care a urmărit în 
mod sistematic intervievarea respondenților selectați din rândul 
imigranților, minorităților etnice (ethnic minority) și minorităților 
naționale (national minority groups), în scopul evidențierii tratamentelor 
discriminatorii la care au fost supuși și a experiențelor în care au fost 
victime ale unor infracțiuni, atât în decursul ultimilor 5 ani, cât și în cele 12 
luni de dinaintea interviului. EU-MIDIS a fost realizată, deocamdată, doar 
o singură dată, și anume în anul 2008. 

În cadrul EU-MIDIS, în ceea ce privește victimizarea, s-a urmărit 
evidențierea a cinci categorii principale de infracțiuni, și anume: 

- furtul unui vehicul (orice vehicul motorizat sau nu) sau furtul din 
acesta; 

- spargerea sau tentativa de spargere; 
- furtul unei bun personal care nu implică forța sau amenințarea; 
- agresiune și amenințări; 
- hărțuirea. 
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În chestionarul utilizat în cadrul sondajului EU-MIDIS (2008), în 
modulul D, referitor la victimizare în general, respondenții care s-au 
declarat victime ale uneia sau mai multor infracțiuni au fost întrebați și 
dacă motivul sau unul dintre motivele săvârșirii infracțiunilor respective a 
fost statutul de imigrant sau minoritar. Dacă, în foarte puține cazuri, 
infracțiunile asupra proprietății au fost considerate ca fiind motivate de 
ură/rasism, infracțiunile asupra persoanei sunt frecvent asociate cu o 
motivație de acest tip. În ceea ce privește infracționalitatea motivată de 
ură (hate crime), există însă opinii potrivit cărora se pune sub semnul 
întrebării legitimitatea/validitatea rezultatelor sondajelor, în condițiile în 
care victimele pot avea o percepție eronată asupra mobilului real al 
săvârșirii unei infracțiuni (motivată de ură față de rasa, etnia sau religia 
lor). În unele state membre UE (precum Marea Britanie),acest neajuns a 
fost depășit prin înregistrarea de către autorități a percepției victimei, 
înainte ca mobilul să fie dovedit sau nu în instanță. În acest mod, se 
încurajează raportarea oricărei infracțiuni autorităților (European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA) (2012)). 

Este de menționat că, pentru a avea o imagine completă asupra 
fenomenului victimizării, rezultatele sondajelor asupra victimizării realizate 
pe un eșantion reprezentativ din cadrul grupurilor minoritare trebuie 
analizate în corelație cu rezultatele sondajelor asupra victimizării realizate 
pe un eșantion reprezentativ din populația totală (a se vedea paralela 
dintre The European Crime and Safety Survey și EU-MIDIS). 

Dincolo de diferențele și acuratețea metodologiilor folosite, analiza 
comparativă pe țări a rezultatelor aplicării acelorași chestionare, în cadrul 
aceleiași anchete și în același interval de timp, permite evidențierea 
diferențelor privind incidența victimizării (ca efect al infracționalității și/sau 
ca percepție). În sprijinul acestei afirmații, prezentăm succint, cu titlu de 
exemplu, câteva dintre rezultatele obținute din aplicarea anchetei 
prezentate anterior, cu referire specială asupra victimizării romilor. Astfel, 
rezultatele anchetei au evidențiat, între altele: 

- dintre grupurile minoritare analizate, cel mai ridicat grad de 
victimizare a fost înregistrat în cazul persoanelor provenite din Africa Sub-
Sahariană (33%) și în cazul romilor (32%); aproximativ 18% dintre toate 
persoanele intervievate, din cele 2 grupuri,au indicat cel puțin un incident 
de acest tip, petrecut în intervalul de 12 luni de dinainte de interviu 
(European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) - European Union 
Minorities and Discrimination Survey - Main Results Report); 

- aproximativ 73% dintre victimele de etnie romă au avut percepția 
că au fost vizate de făptuitori, cel puțin parțial, din cauza etniei lor. 
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Percepția asupra motivației rasiste a fost validată adeseori de victime prin 
indicarea utilizării de către făptuitor a unui limbaj rasist sau ofensator la 
adresa religiei (de exemplu, romii în 54% din cazuri) (European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA) - European Union Minorities and 
Discrimination Survey - Main Results Report); 

- 47% dintre respondenții romi s-au declarat discriminați din cauza 
originii etnice, în ultimele 12 luni. De asemenea, aproximativ 25% dintre 
romii chestionați s-au declarat victime ale unor infracțiuni asupra 
persoanei – inclusiv agresiuni, amenințări și hărțuire gravă – cel puțin o 
dată în ultimele 12 luni45; 

- 66% din romii din Grecia și 64% din romii din Republica Cehă au 
raportat o situație de victimizare petrecută în ultimii 5 ani (înainte de 
interviu), în comparație cu numai 34% din romii aflați în România și cu 
19% din romii din Bulgaria (European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) (2012)).  

- 35% dintre romii din Rep. Cehă, 29% dintre romii din Grecia și 
Polonia, 21% dintre romii din Ungaria și 17% dintre romii din Slovacia au 
declarat că, în ultimele 12 luni, au fost vizați de infracțiuni motivate de 
rasism/ură. În Bulgaria și România, victimele de etnie romă au atribuit 
infracțiunilor o motivație rasială, într-o măsură mult mai redusă (7% în 
România și 4% în Bulgaria) (European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) (2012)).  

Asemenea rezultate pot fi utilizate la nivel național, pentru 
promovarea de politici de limitare a victimizării și intensificare a acțiunilor 
de prevenție, centrate pe cauze, zone etc. 

Agenția UE pentru drepturile fundamentale (FRA) a lansat în anul 
2015 al doilea val al EU-MIDIS, cu scopul de a evidenția modificările 
survenite în ceea ce privește amploarea discriminării și a victimizării prin 
infracțiuni, în comparație cu situația din 2008.  

La începutul anului 2017, Agenția Europeană pentru Drepturi 
Fundamentale (FRA) a publicat rezultatele celui de al doilea val al anchetei 
privind minoritățile și discriminarea din UE (EU-MIDIS II). Chestionarul EU-
MIDIS II a fost aplicat pe un eșantion de 25.500 de persoane imigrante 
sau aparținând unor minorități etnice, din toate cele 28 de state membre 
ale Uniunii Europene (FRA, 2016). Cele 7.947 de interviuri individuale, cu 

                                           
45Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene - Sondajul Uniunii 
Europene privind minoritățile și discriminarea. Date în obiectiv - Primul raport - 
Romii, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_ 
RO.pdf, pp. 3-4 (accesat în data de 21.01.2016). 
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persoane de etnie romă, au fost realizate în perioada octombrie 2015 – 
aprilie 2016, în nouă țări46: România, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Grecia, Ungaria, Portugalia, Slovacia și Spania. Totodată au fost colectate 
informații cu privire la 33.785 persoane din gospodăriile respondenților47. 
În anchetă au fost incluse doar persoane cu vârsta de peste 16 ani, care s-
au auto-identificat ca aparținând etniei rome și care locuiau în gospodării 
private, pe teritoriul Uniunii Europene de cel puțin 12 luni. 

În comparație cu anchetele anterioare, desfășurate de Agenția 
Europeană pentru Drepturi Fundamentale, în EU-MIDIS II, setul de 
întrebări a fost extins, iar acoperirea grupurilor țintă a fost îmbunătățită, 
prin utilizarea unor metode avansate de eșantionare (FRA,2016). În toate 
cele nouă țări incluse în cercetare, gospodăriile de romi au fost selectate 
prin tehnica de eșantionare aleatorie48. Mai întâi, a fost realizată o 
eșantionare în mai multe etape, tip cluster, datele referitoare la mărimea 
populației fiind colectate la cel mai scăzut nivel regional posibil (de 
exemplu, datele din recensăminte sau din alte surse). 

Datele colectate sunt reprezentative pentru romii din cele nouă state 
membre ale UE, în zone administrative sau geografice cu o densitate mai 
mare de 10% a persoanelor auto-identificate ca aparținând etniei rome 
(FRA,2016). Au fost colectate date privind: situația personală a indivizilor 
și condițiile de viață, caracteristicile socio-demografice al tuturor 
membrilor gospodăriei, experiențe de discriminare pe piața muncii, în 
educație și sănătate sau în timpul utilizării unor servicii publice sau private 
și gradul de raportare a acestor incidente, infracțiuni motivate de ură, 
drepturile lor și căile de atac în cazul în care acestea nu sunt respectate. 

                                           
46 Conform estimărilor Consiliului Europei, în anul 2012, persoanele de etnie romă 
care trăiau în aceste nouă țări reprezintă 80% din romii din Uniunea Europeană. 
FRA (2016), Second European Union Minorities and Discrimination Survey | Roma 
– Selected findings, p. 8, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-
roma-selected-findings (accesat în data de 22.02.2017). 
47 Componența respondenților pe țări a fost următoarea: Bulgaria – 1.078 
gospodării și 4.278 indivizi; Croația - 538 gospodării și 2.800 indivizi; Republica 
Cehă – 817 gospodării și 3.245 indivizi; Grecia – 508 gospodării și 2.719 indivizi; 
Ungaria – 1.171 gospodării și 4.941 indivizi; Portugalia – 553 gospodării și 1.992 
indivizi; România – 1.408 gospodării și 5.764 indivizi; Slovacia – 1.098 gospodării 
și 4.987 indivizi; Spania – 776 gospodării și 3.059 indivizi. FRA (2016), Second 
European Union Minorities and Discrimination Survey | Roma – Selected findings, 
p. 44, http://fra.europa.eu/en/ publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings 
(accesat în data de 22.02.2017). 
48 Intervievatorii au urmat instrucțiuni predefinite pentru a include în cercetare un 
număr de n gospodării pentru fiecare zonă, neavând liste cu nume sau adrese. 
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În ceea ce privește discriminarea, rezultatele EU MIDIS II indică 

faptul că persoanele de etnie romă au continuat să întâmpine un nivel 
ridicat de discriminare în viața de zi cu zi (FRA, 2016). Astfel, 41% dintre 
romii intervievați au declarat că s-au simțit discriminați din cauza etniei 
lor, cel puțin o dată în ultimii 5 ani. Incidentul perceput ca discriminare s-a 
petrecut în ultimele 12 luni (înainte de data interviului) în cazul a 26% 
dintre persoanele incluse în cercetare. În România, 29% dintre cei 
intervievați au declarat că s-au simțit discriminați cel puțin o dată în ultimii 
5 ani, iar 21% s-au confruntat cu o asemenea situație în ultimele 12 
luni(FRA, 2016). 

Cei mai mulți s-au simțit discriminați în ce privește accesul la 
serviciile publice sau private. În comparație cu rezultatele primei anchete 
EU-MIDIS, se observă o scădere semnificativă a discriminării întâmpinate 
la căutarea unui loc de muncă, de la 38% în 2008 la 16% în 2016 
(FRA,2016).  

În ceea ce privește situațiile în care subiecții s-au simțit discriminați, 
în ultimele 12 luni, în România (FRA,2016):  

- 10% s-au simțit discriminați la căutarea unui loc de muncă; 
- 6% - la locul de muncă; 
- 4% - în mediul educațional, ca elev/student sau ca părinte; 
- 6%49 - privind accesul la locuințe; 
- 17% - privind accesul alte servicii publice / private (inclusiv cluburi, 

baruri, restaurante, hoteluri, birouri administrative sau de servicii 
publice, transport public și magazine); 

- 12% - în accesarea serviciilor de sănătate. 

Aproape jumătate dintre romii intervievați (47%) au considerat că 
discriminarea bazată pe etnie este răspândită în țările membre ale Uniunii 
Europene, iar 45% au declarat că discriminarea bazată pe culoarea pielii 
este larg întâlnită în UE (FRA, 2016). 

Incidentele discriminatorii au fost rar raportate de persoanele de 
etnie romă. În medie, doar 12% dintre cei care s-au declarat discriminați 
cel puțin dată în ultimele 12 luni din cauza etniei au raportat ultimul 
incident sau au depus o plângere. În România, 11% dintre romi au 
declarat că au raportat cazurile de discriminare pe baza etniei (FRA,2016).  

                                           
49 Rezultate bazate pe mai puțin de 20 până la 49 de observații neponderate dintr-
un total de grup sau pe bază de celule cu mai puțin de 20 de observații 
neponderate.  
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Rezultatele anchetei au evidențiat și nivelul relativ redus de 
familiarizare a etnicilor romi cu cadrul legislativ de interzicere a 
discriminării pe baza culorii pielii, etniei sau a religiei. Astfel, la nivelul 
celor nouă state membre cuprinse în anchetă, numai 36% dintre romii 
intervievați au susținut că au cunoștință de existența unei legi care 
interzice discriminarea pe baza criteriilor menționate. Mai mult, numai 
15% dintre romi au declarat că știu cel puțin o organizație care oferă 
sprijin victimelor discriminării (FRA, 2016). În România, gradul de 
familiarizare este și mai redus. Doar 9% dintre romi cunosc organizații 
care sprijină victimele discriminării, în timp ce 88% nu știu de existența 
acestora (FRA, 2016). În ceea ce privește legislația anti-discriminare, 
numai 32 % dintre romii din România au declarat că sunt la curent cu 
existența unor legi ce interzic discriminarea pe baza culorii pielii, etniei sau 
a religiei, în timp ce 35% au susținut că nu există astfel de legi. 
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7. CONCLUZII ȘI APRECIERI FINALE 

Sursele administrative, la nivel național care oferă în prezent date și 
informații statistice privind victimizarea (cum ar fi poliția, statistica 
judiciară etc.), nu pot asigura o analiză suficient de fiabilă și cuprinzătoare. 
Similar, există resurse limitate (financiare și umane) pentru derularea de 
către furnizorii naționali de date (precum INS) a unor anchete 
comprehensive problematicii discriminării și victimizării. Promotorii de 
studii tematice ori operatorii de piață, autorizați pentru derularea de 
anchete, sondaje de opinie etc. nu au dezvoltat instrumente de colectare 
de informații astfel încât să se creeze baze de date relevante, solide, care 
să permită analiza în dinamică a fenomenului victimizării. 

Mai mult, în situațiile în care există la nivel național asemenea 
preocupări, inclusiv baze de date statistice și cercetări calitative, acestea 
sunt relevante doar parțial, în cazul unor analize la nivel de grup de țări, 
regiuni, ori în profil internațional. 

Evoluția fenomenului victimizării, sub diferitele sale aspecte are o 
dinamică proprie, mult intensificată în ultimele decenii, ca manifestare și 
vizibilitate, iar gestionarea reducerii și prevenției în domeniul victimizării, 
bazată doar pe date administrative s-a dovedit insuficientă. Construirea și 
implementarea de strategii și politici necesită mai multe detalii privind 
fenomenul victimizării, estimarea riscului etc. Este și motivul pentru care 
preocupările la nivel internațional, în domeniul dezvoltării de anchete 
privind victimizarea s-au intensificat, iar acest instrument de cercetare 
calitativă a fost recunoscut deopotrivă de specialiști și de autorități ca 
necesar, util și complementar informațiilor administrative, în demersul 
guvernelor și al opiniei publice de a înțelege și acționa pentru ameliorarea 
stării de infracționalitate, al diminuării victimizării asociate, de a preveni 
infracțiunile motivate de ură, discriminare etc. 

Importanța dezvoltării de anchete în domeniul victimizării este 
recunoscută pe plan internațional și a condus la realizarea, sub egida ONU, 
a unui manual (Manual on victimization surveys), precum și a dezvoltării 
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unor metodologii standard de construcție a chestionarelor și de aplicare a 
acestora, de selecție a periodicității, de eșantionare etc. (UN, 2010). 

În cadrul studiului, au fost prezentate clarificări conceptuale și 
dezvoltări metodologice, în funcție de tipologia și dinamica victimizării, de 
necesitatea aprofundării unor criterii demo-socio-economice. 

Probleme incidente analizei multidimensionale a fenomenului 
victimizării au în vedere cel puțin următoarele aspecte: 

a) stabilirea clară a conținutului și sferei de cuprindere a conceptului 
de victimizare; 

b) delimitarea tipologiei victimizării; 
c) identificarea cauzelor; 

Victimizarea nu este un fenomen distribuit uniform, apărând 
disproporțional în anumite momente și locuri și sub anumite circumstanțe 
și în conformitate cu relația, anterioară faptei, dintre potențiala victimă și 
potențialul infractor (Hindelang, Gottfredson și Garofallo, 1978). Se 
consideră că stilul de viață al unei persoane este componenta centrală, 
fiind în relație cu expunerea la situații cu risc ridicat. Astfel, stilul de viață 
afectează probabilitatea victimizării, este un prim pas spre obținerea unei 
explicații a victimizării (Schurink, W.J.; Snyman, Ina; Krugel, WF; Slabbert 
L., 1992). 

d) gestiunea problemelor legate de victimizare (prevenție și 
intervenție), care se poate realiza în mod eficient prin dezvoltarea unei 
rețele de cooperare între stakeholderi și de implementare de modalități 
creative de rezolvare a problemei și a efectelor conexe (externalități); 

Instituțiile din sfera justiției și alți furnizori de servicii trebuie să 
dezvolte o relație cu comunitatea, în special cu victimele, pentru a le 
permite acestor persoane să își exprime punctul de vedere în stabilirea 
priorităților și în ceea ce privește implicarea lor în eforturile de a aborda 
cauzele profunde ale victimizării (Hunt, D. 1996)50. 

                                           
50 Potrivit opiniei lui Hunt D, aspectele importante se referă la determinarea 
problemei reale prin implicarea în analiza critică, stabilirea motivelor pentru 
inițiative în strânsă consultare cu grupul țintă, asigurarea unei cunoașteri 
cuprinzătoare a perspectivelor, identificarea principalelor părți interesate și a 
potențialelor grupuri de clienți, dezvoltarea de „linii deschise” de comunicare și 
alianțe fondate pe cooperare, pregătirea conducerii activităților spre obiectivele 
colective și nu spre obiective individuale, alegerea metodelor care să conducă la 
nevoile clientului și nu la nevoile organizației, înființarea unei rețele orientate spre 
client, prevederi pentru monitorizare și evaluare permanentă, recunoașterea 
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La nivel local, poliția și cetățenii pot conlucra pentru a identifica 

nevoile și problemele și pot dezvolta activități pentru a ajuta la rezolvarea 
problemelor legate de teama de infracționalitate și a victimizării în sine. La 
nivel de țară, succesul programelor de prevenire a infracționalității este 
dependent de cooperare și coordonare, precum și de capacitatea 
organizațiilor de a încorpora și efectua strategii de prevenire.  

e) stabilirea unui sistem operațional de servicii adresate victimelor, 
pentru a minimiza externalitățile și a evita cazurile de re-victimizare; 

În acest context, trebuie identificate cerințele de bază ale sistemelor 
dezvoltate care urmăresc satisfacerea nevoilor victimelor, în moduri care 
împiedică re-victimizarea (Paterson, A. 1996). Este evident că astfel de 
programe sunt relevante doar după ce o persoană a devenit victimă. 
Potrivit opiniei lui Paterson: a) programele de sprijinire a victimelor ar 
trebui, pe cât posibil, să fie „conduse” de către victime; b) organizațiile 
care pretind a oferi servicii victimelor să ofere garanții pe baza cărora 
victimele să își poată exprima opiniile cu privire la serviciile care le sunt 
livrate și cu privire la modul în care sunt oferite aceste servicii; c) să fie 
implicate agenții non-guvernamentale și de stat, care au agende 
„deschise” și care sunt hotărâte să furnizeze servicii accesibile victimelor; 
d) serviciile pentru victimele infracțiunilor ar trebui să fie bine mediatizate 
și ușor de accesat de către victime și familiile lor; e) există nevoia de a 
dezvolta interfețe profesionale cu o gamă largă de actori, în cadrul 
sistemului de justiție; agențiile de sprijinire a victimelor trebuie să fie în 
dialog constant cu judecătorii, avocații, poliția, autoritățile din domeniul 
serviciilor corecționale, cadre didactice universitare etc. 

f) analiza efectelor victimizării asupra calității vieții; 

Hanson ș.a. (2010) trec în revistă literatura de specialitate și 
examinează impactul victimizării asupra calității vieții, prezentând 
concluziile într-un cadru conceptual în care se au în vedere aspecte 
precum satisfacția vieții, bunăstarea, condițiile sociale și materiale, inclusiv 
costurile medicale care apar ca urmare a infracțiunii, cele legate de 

                                                                                                               
faptului că există atât costuri directe și indirecte, iar aceste costuri nu sunt numai 
monetare (pentru detalii, vezi şi Hunt, D. (1996), Preventing Criminal 
Victimisation: The case for an Intersectoral Response to Victimisation - a South 
Australian Perspective, în Sumner, C., Israel, M., O'Connell, M., Sarre, R. (eds.) 
(1996), International victimology: selected papers from the 8th international 
symposium, Proceedings of a symposium held 21-26 August 1994, Canberra: 
Australian Institute of Criminology, http://www.aic.gov.au/media_library 
/publications/proceedings/27/hunt.pdf (accesat în data de 9.09.2015). 
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sănătatea mintală și cele ale angajatorilor. În urma evaluării literaturii de 
specialitate, autorii subliniază faptul că victimizarea are impact asupra 
unor aspecte diverse, inclusiv asupra abilităților parentale, activității la 
locul de muncă, șomajului și relațiilor de cuplu. Autorii subliniază faptul că 
impactul victimizării poate fi diferit între sexe și grupuri culturale/etnice.  

g) incidența victimizării în funcție de caracteristicile populației: 
diferențe de gen, vârsta, religie, etnie etc. 

În cadrul studiului nostru, ne-am propus evidențierea discriminării pe 
criterii etnice, prezentând pe larg anchetele statistice adresate populațiilor 
diferențiate pe acest criteriu. Am avut în vedere prezentarea distinctă a 
anchetelor adresate analizei victimizării romilor, pe considerentul 
preponderenței acestora în spațiul UE și a impactului acestui fenomen 
asupra incluziunii sociale. Potrivit studiilor Băncii Mondiale, incluziunea 
romilor este o necesitate macroeconomică, deoarece în timp ce 
„populațiile majoritare sunt în curs de îmbătrânire, iar forța totală de 
muncă este în scădere, populațiile de romi sunt tinere și în creștere, 
reprezentând deja până la o cincime din noii intrați pe piața forței de 
muncă în unele țări din Europa de Est” (European Union, 2014). 
Discriminarea generează nu doar excluziune socială, dar și victimizare și 
este cu atât mai pronunțată cu cât grupuri de populație minoritare se 
enclavizează pe criterii etnice.  

Potrivit obiectivelor proiectului și a termenilor de referință definiți 
pentru realizarea componentei de cercetare, ne-am axat cercetarea de 
față pe prezentarea celor mai relevante anchete derulate sau proiectate 
până în prezent în domeniul victimizării, ca urmare a infracționalității 
(crime victimization), inclusiv a celei motivate de ură (hate crime). 

Principalele rezultate ale analizei utilizării metodei anchetei, ca 
instrument complementar de cercetare a problematicii victimizării se 
prezintă, în sinteză, în cele ce urmează. 

1. În decursul timpului, în diferite state, s-a manifestat o tot mai 
acută necesitate pentru realizarea unor sondaje din ce în ce mai rafinate, 
cu scopul evidențierii unor informații suplimentare privind natura, 
dimensiunea și complexitatea experiențelor trăite de victimele 
infracțiunilor. Rezultatele obținute în urma analizei acestor informații pot fi 
utilizate pentru identificarea posibilelor legături existente între sfera 
socială, sfera economică și domeniul ce ține de funcționarea sistemului 
justiției penale, elemente asupra cărora, ulterior, să se poată interveni 
pentru diminuarea fenomenului infracționalității și a riscului victimizării. 
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2. Sondajele privind victimizarea reprezintă unica sursă de obținere a 

unor informații privind infracțiunile neraportate. 
3. De-a lungul ultimului deceniu, organizațiile internaționale, 

inclusiv Parlamentul European și Comisia Europeană, au 
demonstrat un angajament puternic pentru incluziunea socială a 
romilor ca grup etnic minoritar care are nevoie de protecție din cauza 
sărăciei extreme, retragerea dreptului de vot și nivelul extrem de 
excluziune socială. Discriminarea a milioane de copii romi în școli este o 
problemă economică, politică și socială acută. Recomandarea Consiliului 
privind măsurile eficiente de integrare a romilor în statele membre 
avertizează că „situația copiilor romi în Uniune este deosebit de 
îngrijorătoare, din cauza unei serii de factori care îi pot face să fie mai 
vulnerabili și expuși, printre altele, la o stare de sănătate precară, locuințe 
sărăcăcioase, alimentație precară, excluziune, discriminare, rasism și 
violență. Segregarea este o barieră serioasă care împiedică accesul la 
educație de calitate” (European Union, 2014). 

4. În prezent, la nivel European, s-au dezvoltat doar trei anchete 
care permit o analiză comparativă pe țări: European Crime and Safety 
Survey (EU-ICS), European Union Minorities and Discrimination 
Survey (EU-MIDIS) și Criminal victimization survey – SASU. Nu există 
o anchetă care să includă în analiză toate țările membre UE și nici 
legislația nu este adecvată promovării unui asemenea demers de analiză 
calitativă a fenomenului victimizării.  

5. La nivelul statelor membre, preocupările privind dezvoltarea de 
anchete pe tematica victimizării sunt diverse, diferite ca relevanță 
tematică, ca reprezentativitate, periodicitate în aplicare etc. și rezultatele 
obținute nu permit analize comparative concludente. 

6. Promovarea prevenției ca mecanism de reducere a victimizării 
pe termen mediu și lung, este dificil de implementat dacă informațiile 
administrative nu sunt completate de cele oferite de anchete, în special în 
ceea ce privește: dimensiunea victimizării nedeclarate, percepția riscurilor, 
identificarea efectelor/impactului etc. 

România a făcut progrese în ultimii ani în ceea ce privește elaborarea 
cadrului legislativ privind protecția victimelor, precum și în crearea unor 
instituții specializate care să contribuie la punerea în aplicare a actelor 
normative, pentru a oferi un răspuns coerent la problemele victimelor 
infracțiunilor, în special cele ale victimelor infracțiunilor violente. Totodată, 
s-au realizat o serie de strategii și politici care au în vedere reducerea 
discriminării, însă nu dispune de instrumente calitative, de măsurare a 
incidenței discriminării asupra victimizării. Apreciem că anchetele derulate 
până în prezent, subliniate în studiu, sunt insuficiente pentru fundamentarea 
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corectă și eficientă a gestiunii problemei victimizării, indiferent dacă ne 
referim la totalul populației sau la anumite grupuri etnice (romi). În plus, 
lipsa variabilei calitative „apartenența la o etnie”, din multe din anchetele 
derulate în prezent (pe diferite tematici economice, sociale, inclusiv în 
statistica infracțională), ajustează relevanța și potențialul operațional al 
măsurilor de politici. Considerăm că experiența altor țări, prezentată 
pe parcursul studiului, care folosesc, chiar de câteva decenii, 
diferențierea de rasă sau etnie, ca variabilă calitativă în anchetele 
derulate, este un argument solid pentru reconsiderarea acestei 
probleme și înțelegerea corectă a necesității unor asemenea baze de 
date și detalieri, la nivelul României. 

 Informațiile selectate din literatura de specialitate și prezentate 
sistematizat în prezentul studiu se constituie în argumente solide pentru 
reconsiderarea preocupărilor în domeniul analizei victimizării, cu privire la 
proiectarea și aplicarea unei anchete reprezentative la nivel național, pe un 
eșantion larg, cu includerea distinctivă a variabilei apartenenței etnice. 

Actualul context internațional al creșterii inegalităților economico-
sociale dintre țările membre ale UE, al ieșirii Marii Britanii (Brexit), dar și al 
fluxurilor de imigranți, necesită o abordare cu mult mai complexă a 
problemei victimizării pe criterii etnice, astfel încât să poată fi identificate 
căile și factorii sinergici ai dezvoltării durabile ”pentru toți”, potrivit 
obiectivelor Agendei ONU 2030. 

Potrivit termenilor de referință din proiect, în etapele viitoare se va 
dezvolta metodologia unei asemenea anchete, se va construi un chestionar 
și se va aplica, urmând ca rezultatele să fie interpretate și comparate cu 
informațiile oferite de alte anchete derulate în România sau în care 
România a fost inclusă. 

Menționăm că vom face referire și se vor analiza doar aspectele 
legate de victimizare în general (cu excepția omorurilor). Vom face referire 
și se va construi și un modul dedicat victimizării pe criterii de ură. Nu vor 
exista referiri și analize vizând la făptuitorii, deși aceștia, la rândul lor, pot 
fi victimizați. Prin urmare, analiza proiectată și instrumentele de cercetare 
dezvoltate vor include variabila „etnie” doar pentru victimele infracțiunilor. 
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Anexa nr. 1 
 

DOCUMENTE REPREZENTATIVE ELABORATE LA NIVELUL ONU ŞI 
ROMÂNIEI PE TEMA PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI ÎN 

FAMILIE 
 
 

Denumirea Documentului Data Apariției/Ratificării 
Carta Națiunilor Unite Octombrie 1945 

Convenția pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) 

Adoptată și deschisă spre semnare de 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite 
în 1979 și ratificată de România în 
1981 

Convenția cu privire la drepturile 
copilului 

Adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 20 
noiembrie 1989 

Declarația privind eliminarea violenței 
împotriva femeilor 

Adoptată de Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite la 23 februarie 1994 

Declarația și Platforma de acțiune  Adoptate la Beijing în cadrul 
Conferinței Mondiale asupra Femeilor, 
septembrie 1995 

Rezoluția Adunării Generale a 
Națiunilor Unite nr. 61/143 privind 
intensificarea eforturilor în vederea 
eliminării tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor 

Adoptată din 19 decembrie 2006 

Rezoluția Consiliului Europei nr. R 
(2007) 1582 „Parlamentele unite în 
combaterea violenței domestice 
împotriva femeilor" 

Adoptată din 2007 

Convenția privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 

Adoptată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite, la 26 
septembrie 2007 

Rezoluția Parlamentului European, 
referitoare la prioritățile și structura 
unui nou cadru al politicii UE de 
combatere a violenței împotriva 
femeilor [2010/2209(INI)] 

Adoptată din 5 aprilie 2011 

Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Council of Europe Treaty 
Series - Nr.210/2011) 

Norvegia a semnat acest tratat pe 7 
iulie 2011, iar Elveția a semnat pe 11 
septembrie 2013, însă în niciuna 
dintre aceste țări convenția nu a 
intrat încă în vigoare 
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Anexa nr.2 

 
ACTELE NORMATIVE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

Denumirea documentului Data apariției/ratificării 
Convenția Națiunilor Unite împotriva 
criminalității organizate 

Adoptată in octombrie 1945. 
Uniunea Europeană a aderat la această 
convenție în 2004 (Official Journal of 
the European Union, L 261/69, 
06.08.2004) din 15 noiembrie 2000; 

Protocolul facultativ privind 
prevenirea, reprimarea și 
pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor și copiilor 

Adițional la Convenția Națiunilor Unite 
împotriva criminalității transnaționale 
organizate 

Protocolul facultativ împotriva 
traficului ilegal de migranți pe cale 
terestră, a aerului și pe mare 

Adițional la Convenția Națiunilor Unite 
împotriva criminalității organizate 

Planul Uniunii Europene privind cele 
mai bune practici, standarde și 
proceduri pentru combaterea și 
prevenirea traficului de ființe umane 

Publicat în Official Journal of the 
European Union, C 311/1, 9.12.2005 

Convenția Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de 
ființe umane 

Adoptată în mai 2005 și intrată în 
vigoare la 1 februarie 2008. 
În Norvegia, această convenție a intrat 
în vigoare la 1 mai 2008, iar în Elveția 
la 1 aprilie 2013 

Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice (2011) 

Adoptată pe 27 iunie 2014; cu intrare în 
vigoare pe 1 septembrie 2016. 

Convenția Națiunilor Unite împotriva 
criminalității organizate, 
 Protocolul facultativ privind 
prevenirea, reprimarea și 
pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor și copiilor și  
Protocolul facultativ împotriva 
traficului ilegal de migranți pe cale 
terestră, a aerului și pe mare  

Ratificate prin Legea nr.565/2002. 

 



 
 

Anexa nr.3 

LISTA ACTELOR NORMATIVE ÎN VIGOARE ÎN LEGISLAȚIA 
NAȚIONALĂ CARE REGLEMENTEAZĂ VIOLENTA ÎN FAMILIE 

ŞI TRAFICUL DE PERSOANE 

A. CE REGLEMENTEAZĂ VIOLENȚA IN FAMILIE, 

• Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-
cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 
protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de 
interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru 
perioada 2010 - 2012, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile 
de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție 
multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de 
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și 
copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state; 

• Ordinul nr. 383/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei 
privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul 
protecției victimelor violenței în familie; 

• Ordinul nr. 384/306/993/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și 
familiei, al ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății pentru 
aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de 
violență în familie; 

• Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al ministrului administrației și internelor, 
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind 
aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea 
și combaterea violenței în familie.  

 

B. CE REGLEMENTEAZĂ SITUAȚIA VICTIMELOR TRAFICULUI 
DE PERSOANE 

• Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de 
persoane, precizăm ca acte normative de completare următoarele: 

• Hotărârea de Guvern nr. 1142/2012privind aprobarea Strategiei naționale 
împotriva traficului de persoane, pentru perioada 2012-2016, și a Planului național 
de acțiune 2012-2014, pentru implementarea Strategiei naționale împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012-2016; 
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• Hotărârea de Guvern nr. 299/2003 (publicată în Monitorul Oficial nr. 206 
din 31 martie 2003)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor 
Legii 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane; 

• Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 
victimelor infracțiunilor; 

• Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde și 
proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane (Official 
Journal C 311/2005); 

• Legea nr.300/2006 prin care s-a ratificat Convenția Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2005), care a intrat în vigoare pe 
1 februarie 2008; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1238/2007(publicat in Monitorul Oficial nr. 715 
din 23 octombrie 2007privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru 
serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane. 
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