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THE  SPREAD  OF  DRUG  CONSUMPTION  IN  CONTEMPORARY  SOCIETY  

At the end of the 20th century, on the background of severe social issues, drug 
consumption has exploded in all regions of the world. The present article aims at 
offering a detailed perspective on the proportion of this phenomenon in the 
contemporary world, on the drug trafficking network and on the relation it has with 
organized crime. We have placed special emphasis on the drug issue in Eastern Europe, 
including Romania.   

1. DROGURILE  ÎN  SECOLUL  XX  

Începutul secolului XX a adus cu sine dezvoltarea comunicaţiilor şi 
transportului, ceea ce a permis drogurilor să se răspândească rapid dintr-o ţară în 
alta, de la o regiune la alta. 

Ştiinţele medicale, inclusiv cercetarea în acest domeniu, au cunoscut o 
dezvoltare fără precedent. În 1903, Emil Fisher şi I. van Mering introduc veronalul 
în terapeutică, iar în 1916 luminalul descoperit de H. Herlin este introdus şi el în 
terapeutică. În anul 1920, J. Klaesi preconizează somnoterapia cu barbiturice, în 
afecţiunile psihice. În anul 1938, W. Stoll şi A. Hofmann izolează acidul lisergic, 
elementul specific din ergotul de secară, principalul responsabil pentru epidemiile 
de ergotism. Aceiaşi cercetători descoperă acidul lisergic dietilamid, prescurtat 
L.S.D., după denumirea lui în limba germană. Actul de naştere al L.S.D. este 
semnat, dar efectele sale psihotrope, extrem de puternice asupra psihicului uman, 
vor fi stabilite peste 5 ani de către A. Hofmann. 

Aceste noi descoperiri se adaugă celor anterioare şi oferă consumului de 
droguri noi perspective de abordare. 

În secolul XX, apar treptat noii droguri la „modă”, care devin simbolul unor 
mişcări artistice sau de tineret. 

Până la jumătatea acestei perioade, consumul de droguri nu a fost perceput ca 
un pericol real şi deci nu s-a încercat diminuarea lui, excepţie făcând doar 
organizaţiile internaţionale, care, prin tratatele semnate, au interzis consumul 
anumitor substanţe, considerate periculoase. 
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Nici faţă de dependenţii de droguri nu s-au luat măsuri semnificative, cu atât 
mai mult cu cât nici nu se realizaseră prea multe studii în acest domeniu. 

Ceea ce a caracterizat această perioadă a fost reacţia socială faţă de 
consumatorii de droguri, care nu erau incriminaţi pentru că îşi puneau în pericol 
viaţa, ci pentru că deranjau prin comportamentele lor pe cei care nu apelau la 
droguri. Lupta autorităţilor, cu mişcările muzicale de jazz şi apoi cu mişcarea 
hippie, a fost dusă în numele menţinerii echilibrului social, fără a se ţine seama de 
problemele celor care au ales să se înroleze în aceste mişcări, fiindcă nu aveau o 
altă alegere.   

Perioada 1960–1980 a fost una în care consumul de droguri a crescut rapid, 
pe fondul schimbărilor sociale, economice, tehnice şi familiale, cărora mulţi tineri 
nu le mai puteau face faţă şi împotriva cărora s-au revoltat. 

În jurul anilor ’80 consumul a început să scadă şi să stagneze. Chiar şi 
proporţia celor care au încercat, cel puţin o dată, să consume un drog în rândul 
adolescenţilor, a scăzut în acea perioadă. Aceasta s-a datorat cu precădere 
schimbării modului de definire a efectelor drogurilor1. 

Astfel, starurile muzicale şi artistice, adevărate modele pentru tinerii  
consumatori de droguri, au început campanii împotriva drogurilor, recomandând 
renunţarea la acest obicei dăunător prin efectele sale sociale,  familiale şi medicale. 

De exemplu, când cocaina a devenit populară, în timpul anilor ’80, unul 
dintre aspectele de atracţie a fost promovarea ideii că acest drog le oferă 
consumatorilor aşa numita „high”, fără consecinţe negative asupra organismului.  
S-a destrămat această convingere prin argumente ştiinţifice. 

Sfârşitul de secol XX a adus cu el accentuarea unor probleme sociale grave, 
în faţa cărora cei mai expuşi sunt în continuare tinerii: disfuncţii ale familiei, care 
duc din ce în ce mai des la modele alternative ale acestei instituţii, accentuarea 
individualizării şi a mitului self-made man-ului, şomajul, lipsa accesului la 
oportunităţi, toate asociate cu problemele specifice vârstei tinere. Acestea au 
favorizat o nouă explozie a consumului de droguri în toate regiunile lumii. 

Reacţia socială este acum îndreptată direct asupra indivizilor care îşi distrug 
vieţile închinându-le drogurilor. Dependenţilor li se oferă asistenţă socială, pentru 
că s-a înţeles, în sfârşit, că drogul nu este o problemă individuală, ci una socială, de 
care suntem răspunzători cu toţii. 

Răspândirea, la nivel mondial, a programelor de prevenire a consumului de 
droguri la adolescenţi şi tineri e un semn că umanitatea nu e dispusă să-şi piardă 
noile generaţii, ci încearcă să le îndrume spre socializare, integrare şi adaptare, 
dezirabile din punct de vedere social, pentru că, atâta timp cât sentimentul de a fi şi 
de a exista rămâne insuficient dezvoltat, iar narcisismul nu este consolidat de 
privirea valorizantă a celuilalt (părinţi, profesori, colegi), conduitele adictive, cu 

 
1 R. Lauer, Social Problems and the Quality of Life, Madison, Wisconsin, Dubuque, Iowa, 
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cortegiul lor de dependenţă psihică, de involuţie morală, de imaturitate, atât 
emoţională, cât şi intelectuală, nu pot fi excluse2. 

 
Evaluând din acest punct de vedere problema drogurilor, INCB (International 
Narcotics Control Board) a cuprins în programele sale reuniuni pe teme ample, 
care s-au desfăşurat în 1999, după cum urmează: 
10–12 mai A patra conferinţă internaţională de prevenire a consumului  

drogurilor la locul de muncă şi la nivelul comunităţii – Sundsuall, 
Suedia. 

10–12 mai Combaterea criminalităţii financiare în economiile mai puţin 
dezvoltate – Viena, Austria. 

17–25 mai Adunarea Miondială a Sănătăţii – Geneva, Elveţia 
28–29 mai Oraşele europene împotriva drogurilor – Valleta, Malta 
26 iunie  Ziua internaţională de luptă împotriva abuzului de droguri şi 

traficului ilegal (în 1999 tema aleasă a fost muzica). 
SURSA: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention3 

2. AMPLOAREA  CONSUMULUI  DE  DROGURI  ÎN  LUMEA  CONTEMPORANĂ 

2.1. EXISTĂ  UN  MODEL  CULTURAL DE CULTIVARE  A  DROGURILOR? 

A doua jumătate a secolului XX a pus omenirea în faţa unei probleme 
majore, legată de caracterul limitat al resurselor naturale ale planetei. Rezolvarea 
acestei probleme se impunea atunci şi se impune şi azi, prin introducerea a ceea ce 
specialiştii au denumit „o dezvoltare deosebită a speciei umane cu scopul salvării 
acesteia de la autodistrugere urmată de dispariţie”. Una dintre condiţiile instaurării 
unei astfel de evoluţii a fost aceea a exploatării ştiinţifice a solului, a apelor, a 
materiilor prime de orice fel, a păstrării biodiversităţii ecosistemului planetei. 
Această soluţie a ridicat la nivel mondial necesitatea stabilirii unui mod corect şi 
echitabil de a distribui beneficiile economice ale biodiversităţii. Instituirea  unui 
sistem de drepturi legate de proprietatea intelectuală  asupra resurselor s-a 
dovedit litigioasă, deoarece se bazează pe un modul simplu: diversitatea plantelor 
(atât sălbatice, cât şi cultivate) este deţinută mai ales de ţările în curs de 
dezvoltare, dar beneficiile economice pe  care le generează sunt captate în mod 
disproporţionat de către naţiunile industrializate4. 

Această împărţire disproporţionată a profiturilor rezultate din agricultură a 
determinat sărăcirea accentuată, tocmai a celor care produc cu adevărat recolte 

 
2 Gilles Ferrol, Adolescenţii şi conduitele toxicomane, în „Psihologia”, 1997, nr. 5, p. 4. 
3 International Narcotics Control Board United Nations Information Service Update, Vienna, 

20.02.2000, p. 17. 
4 L. R. Brown, C. Flavin, H. French, Probleme globale ale omenirii – starea lumii, Bucureşti, 

Editura Tehnică, 1999, p. 154. 
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agricole, şi la o împărţire a lumii în regiuni  bogate şi sărace. S-a ajuns, astfel, ca în 
anumite zone ale planetei, în ciuda unor eforturi susţinute, comunităţi întregi să  
nu-şi poată asigura veniturile necesare existenţei, cultivând cereale sau alte plante 
destinate consumului legal acceptat la nivel planetar. Experimentând, generaţii 
după generaţii, această practică insuficient răsplătită financiar, comunităţile umane 
afectate de această problemă au căutat alternative mai mult sau mai puţin legitime, 
care să le asigure surse de trai mult mai sigure. Printre acestea se numără şi 
cultivarea terenurilor cu plante ce conţin substanţe active destinate producerii 
drogurilor, cel mai căutat fiind arborele de coca, Erytroxylon coca, din care este 
extrasă cocaina, cânepa, cannabis sativa, utilizată sub formă de răşină, cânepă ca 
atare (frunzele şi vârfurile înflorite ale plantei femele), iar din 1974 şi sub formă de 
distilat de cannabis, concentrat la 60%, şi macul opiaceu Papaver somniferum, 
materie primă recunoscută în prezent, mai ales, pentru producerea heroinei. 

S-a ajuns, astfel, ca adepţii consumului de droguri să considere că a cultiva 
plante de acest tip în scopuri ilegale poate fi singura şansă de a câştiga bani a 
fermierilor săraci. Pusă astfel, această problemă devine una de interes planetar, cu 
atât mai mult cu cât consumul ilegal al substanţelor produse în acest mod este o 
problemă de nivel mondial. Se poate afirma că lupta cu drogurile începe prin a 
oferi o şansă legitimă şi reală celor ce, din motivele amintite anterior, devin în mod 
inconştient generatorii unor probleme sociale grave.  

Acesta este cazul unor întinse zone din Asia şi Orient, unde, în mediul rural, 
oamenii se confruntă cu această realitate socială şi de unde provin  cele mai mari 
cantităţi de cannabis şi mac opiaceu. 

Trebuie distrus astfel mitul, conform căruia din cultivarea plantelor pentru 
droguri fermierul sărac obţine bani. Realitatea este că  fermierul  încalcă legea şi, 
de regulă, ştie aceasta. Venitul obţinut de fermier din  producţia  ilegală de 
narcotice este, din nefericire, mai mare decât  cel primit  pentru culturile 
tradiţionale, producţia ilegală sporind adesea pe seama culturilor alimentare. 
Acest gen de activitate ilegală creează însă o economie bazată în mod artificial pe 
bani, făcându-l pe fermier complet dependent de banii proveniţi de la traficanţii de  
droguri, lăsându-l  la bunul plac al acestora şi în opoziţie cu guvernul5. 

Cultivarea acestor plante în scopuri ilegale reprezintă pentru alte zone ale 
planetei rezultatul unui model cultural perpetuat de mii de ani. 

Este cazul Americii de Sud, unde amerindienii consideră arborele de coca un 
dar al zeilor ocrotitori. Frunzele sale, odată mestecate, îndepărtează senzaţiile de 
foame şi oboseală, alinând, totodată, durerile.  

Ca şi consumul de opiu, ca şi cel de cannabis, în alte părţi ale lumii, 
consumul de coca este adânc înrădăcinat în existenţa populaţiilor de pe 
continentul sud-american, punându-şi amprenta inconfundabilă pe profilul 
spiritual al acestora6. 
 

5 Documentul The United Nations and Drug Abuse Control (Naţiunile Unite şi controlul 
abuzului de droguri), 1992. 

6 I. Drăgan, op.cit, p. 72. 
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Drogul a însoţit aceste populaţii ca un ritual, dar nu se poate spune că el 
corespunde unui mod de viaţă în ţările Americii de Sud. Este clar că un asemenea 
mod de viaţă nu există în nici o altă regiune a planetei, aşa cum susţin adepţii 
consumului de droguri. Statisticile arată că, în zonele în care consumul de droguri 
este un lucru obişnuit, dezvoltarea economică poate fi serios întârziată, după cum 
se arată în Documentul Naţiunile Unite şi controlul abuzului de droguri, ceea ce, 
contrar acestei afirmaţii, nu este adevărat în cazul SUA (pentru a lua în considerare 
numai ţara cu cel mai mare consum de droguri de pe planetă). Întârzierea 
economică este  posibilă, cu precădere, numai în ţările în curs de dezvoltare, pe 
fondul consumului. 

În virtutea unui model cultural sau sub presiuni de sorginte economică, 
plantele cu conţinut de substanţe psihoactive s-au cultivat iniţial în scopuri 
terapeutice legitime, acceptate ca atare la nivel social, ceea ce se mai întâmplă şi azi. 

Cannabisul, de exemplu, este cultivat în scopuri industriale şi horticole. 
Utilizarea lui în medicina modernă este neglijabilă, după unii autori. Există şi o 
serie de cercetări  care pun în evidenţă  rolul medical important al marijuanei, 
obţinută din cannabis, în tratarea glaucomului, în diminuarea durerilor pacienţilor 
cu cancer, în ameliorarea efectelor secundare ale chimioterapiei şi în cazul 
astmului bronşic7. 

Opiul este cultivat în scopuri medicale, pentru obţinerea morfinei şi codeinei, 
ca şi a altor substanţe cu rol analgezic. 

Cocaina, obţinută din arborele de coca, este un analgezic local, unul dintre cei 
mai cunoscuţi până în prezent. Se utilizează, în practica medicală, sub formă de 
soluţii sau se încorporează în diferite paste, care se aplică local, pe mucoase, la 
intervenţiile chirurgicale de scurtă durată. 

Se consideră astăzi că aceste plante pot fi cultivate în vederea satisfacerii 
acestor nevoi strict medicale, pe suprafeţe reduse şi în cadrul unor limite strict 
controlate şi supravegheate. 

Se ştie că necesarul anual de opiu pentru scopuri legale este de o mie de tone 
şi că producătorii autorizaţi la nivel mondial sunt China, Japonia şi India (care este 
singurul exportator legal), adică exact zonele predispuse, după modelul cultural, la 
consumul ilegal  al acestei substanţe, iar o astfel de legalizare limitată a cultivării 
poate favoriza şi cultura opiului în scopuri ilegale.  

Se poate afirma, aşadar, că, pentru a stabili cadrul de cultivare a plantelor 
utilizate în scopuri ilegale, trebuie să avem în vedere mai multe variabile, la 
intersecţia cărora găsim motivaţia cultivării lor. 

Modelul cultural are un rol important în acest sens, iar studiile arată că cele 
mai mari recolte ilegale de opiu şi cannabis sunt obţinute  în Asia şi Orient pentru 
că aceste substanţe sunt direct implicate într-un anume mod de a trăi: pentru 
chinezi, opiul favorizează condiţiile de izolare contemplativă, iar pentru un 
oriental, haşişul produce vise şi viziuni în imaginaţia sa8. 
 

7 R. H. Lauer, op.cit, p. 109. 
8 A. Porot, M. Porot, Toxicomaniile, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999, p. 30. 
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Cele mai mari cantităţi de cocaină provin din America de Sud, acolo unde 
această substanţă a însoţit istoria şi cultura popoarelor din această regiune de-a 
lungul întregii ei desfăşurări.  

Este de remarcat că în Europa nu s-au depistat culturi semnificative de astfel 
de plante. Caracteristic pentru acest continent, pentru istoria şi cultura sa, este 
vinul, substanţă care, deşi poate determina comportamente dependente, nu este 
considerată ilegală. Această caracteristică întăreşte opinia lui Polish şi  
J. Bouquet, care afirmă că fiecare popor sau grup de popoare se îndreaptă către 
mijloace de excitare ce corespund mentalităţii sale şi temperamentului care îi 
comandă biologia9. 

Un alt aspect important, referitor la cadrul de cultivare, este şi acela al SUA. 
Este de remarcat că, pe continentul american de nord, nu se înregistrează culturi 
semnificative ale unor astfel de substanţe ilegale. În SUA, produsele destinate 
consumului ajung din toate zonele planetei, cererea fiind mai semnificativă pentru 
cocaină şi heroină. Se poate vorbi de lipsa unui model cultural unic, tocmai datorită 
faptului că, în ţara cu cel mai ridicat nivel socio-economic din lume, se regăsesc 
influenţe culturale multiple şi variate. Pe lângă aspectul cultural al problemei, 
trebuie avut în vedere şi faptul că problema cultivării unor plante declarate ilegale 
este corelată şi cu aspecte de natură financiară. Este mult mai profitabil să cumperi 
drogurile de la cultivatorii săraci din zonele asiatice şi să le vinzi la preţuri 
exorbitante în ţările puternic industrializate. Pe de altă parte, profiturile obţinute 
din cultivarea şi distribuirea cocainei din America de Sud  le depăşesc pe cele 
obţinute din orice altă activitate legală desfăşurată în această parte a lumii.  

În acelaşi timp, nu  trebuie evitat nici cadrul legal, ce permite cultivarea unor 
astfel de plante. Ţările Uniunii Europene, ca şi SUA, au adoptat pedepse 
semnificative pentru cultivatori şi dispun de mijloace eficiente de depistare şi 
distrugere a acestor culturi, ceea ce nu se întâmplă în ţările slab industrializate, 
marcate de războaie civile ce conduc la sisteme anarhice, în care cultivarea ilegală 
a unor plante este una dintre multele alternative ilicite posibil de realizat. Cadrul 
legal existent, pe de altă parte, în ţările din America de Sud, este foarte uşor eludat 
de puternice carteluri, care au puterea, recunoscută, de altfel, şi de statele 
respective, de a-şi proteja  recoltele şi producţiile de droguri, în faţa unor eventuale 
pericole, reprezentate de cei desemnaţi  să aplice legea.  

Având în vedere aceste coordonate, cadrul de cultivare a plantelor destinate 
producerii ilegale de droguri arată că, la nivel mondial, există surse numeroase, 
împotriva cărora organizaţiile internaţionale de luptă trebuie să acţioneze. 

Fiind implicate numeroase variabile,  lupta împotriva cultivării plantelor 
ilegale trebuie să fie conjugată la nivel planetar pe toate căile posibile.  

Şi, dacă împotriva unor modele culturale larg acceptate şi imposibil de 
combătut, această luptă nu poate fi câştigată, rămâne posibilă lupta în plan 

 
9 Ibidem, p. 29. 
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economic. Este esenţial să se introducă programe de înlocuire, inclusiv 
substituirea recoltei, ca o alternativă pentru fermierii implicaţi în cultivarea  
plantelor ilegale, pentru care această practică reprezintă principala sursă de venit10. 

Este necesar şi să se permită accesul egal la mijloace tehnologice tuturor 
naţiunilor, în vederea creării posibilităţilor materiale, fizice de depistare şi 
distrugere eficientă a plantaţiilor ilegale. 

Un rol important în lupta împotriva cultivării acestor plante îl poate avea şi 
acceptarea unor sisteme politice democratice, în zonele în care azi, cartelurile sau 
gherilele transcend legile internaţionale şi impun propriile „legi”, adesea 
cauzatoare de anarhie şi favorizante ale evaziunii.  

2.2. FILIERELE  TRAFICULUI  DE  DROGURI: ISTORIE  ŞI  ACTUALITATE 

Traficul ilegal de droguri este complex şi implică transportul a numeroase şi 
variate substanţe, realizându-se tranzitul drogurilor de la locurile de cultivare şi 
producere spre consumatori. Traficul nu numai că violează norme naţionale şi 
internaţionale, dar, în acelaşi timp, implică numeroase activităţi criminale, precum: 
afaceri ilicite, conspiraţii, mită, corupţia oficialităţilor statale, evaziune fiscală, 
violări ale legii bancare, transferuri ilegale de fonduri, violări ale reglementărilor 
referitoare la import şi export, crime, violenţă şi terorism. Adesea, narcoticele sunt 
utilizate ca material de schimb pentru arme şi muniţie. În acest fel, filierele 
drogurilor devin deţinătoare ale puterii în multe regiuni ale planetei.  

Dacă, vreme de sute de ani, drogurile au fost utilizate în scopuri terapeutice, 
iar semnificaţia lor culturală şi rituală se manifesta pe arii restrânse, odată cu  
avântul informaţional al secolului XX, drogurile au început să cuprindă treptat 
întreaga planetă şi să-şi piardă funcţiile  originare. 

Filierele implicate în traficul de droguri au început să funcţioneze în perioada 
în care s-a înregistrat o creştere evidentă a consumului de droguri la nivel mondial, 
adică în a doua jumătate a secolului XX. Organizarea traficului a luat o asemenea 
amploare, încât astăzi guvernele duc în permanenţă un adevărat război împotriva 
cartelurilor, adesea la fel de puternice şi de bogate ca şi guvernele. Drogul 
călătoreşte de la cartel la engrosist, la intermediar, la dealer, pentru a ajunge la 
consumatori prin intermediul unei reţele cu ochiuri dese, care se reface, în caz că  
s-a reuşit distrugerea ei parţială. În joc sunt prea multe interese economice şi 
politice. Populaţii întregi, nevoiaşe, nu-şi datorează supravieţuirea decât cultivării 
macului sau a arborelui de coca, ce vor deveni heroină sau cocaină.  

În 1990, piaţa drogului era estimată de la 120 la 300 de miliarde de dolari 
pe an. Aceste sume enorme sunt spălate pe diferite canale şi sunt foarte utile în 
unele cazuri, pentru a corupe şi a cumpăra, dacă nu complicitatea, cel puţin 
neutralitatea anumitor factori responsabili11. 

 
10 „Drug Abuse”, United Nations – IDCP, 1992, p. 8. 
11 A. Porot, M. Porot, op.cit, p. 10. 
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În ceea ce priveşte filierele, drogurile acestea au urmat firesc evoluţia la nivel 
mondial a consumului de droguri. Iniţial, piaţa drogurilor era concentrată pe 
continentul Nord American unde, începând cu anii ’50 şi până în anii ’80–’90, erau 
transportate cele mai mari cantităţi de droguri, atât din America de Sud, cât şi din Asia. 

Schimbările survenite la nivelul Europei după 1989 au arătat că filierele 
drogurilor, ca nişte cameleoni, ştiu să folosească orice situaţie în favoarea lor. În 
acest context, ţările din fosta U.R.S.S., ca şi cele din estul şi centrul Europei, au 
devenit zone uşor de tranzitat şi, în acelaşi timp, convenabile pentru aprovizionarea 
cu droguri a vestului Europei dinspre Asia, Turcia sau Orient. 

Trebuie, de asemenea, semnalat şi faptul că există filiere ale drogurilor 
naturale, ce asigură traficul acestora de la locul de cultivare şi producere spre 
continent cât şi filiere ale drogurilor sintetice care, de obicei, îşi au originea pe 
continentul european, în special în vestul şi centrul acestuia. 

Există astăzi  şi un trafic semnificativ cu medicamente utilizate ca droguri, cu 
originea în special în ţările industrializate, ale căror industrii chimice sunt bine 
puse la punct. 

Din perspectivă istorică, se poate afirma că primele filiere ale drogurilor au 
avut drept ţintă SUA. Astfel, în anii ’70, a fost depistată şi destul de greu anihilată 
„filiera franceză”, prin care heroina produsă în Europa ajungea, prin portul 
Marsilia, în SUA. Această filieră a fost primul semnal că o piaţă puternică a 
drogurilor era pe cale să apară şi, aşa cum era firesc, era centrată pe zonele cu cea 
mai mare cerere de astfel de substanţe.  

La acea dată, Europa părea ferită de pericolul acesta, însă problemele apărute 
ulterior au demonstrat că nu era aşa: anii ’70 au pus şi Europa faţă în faţă cu 
primele cazuri de consum şi decese provocate de droguri. Sursa principală pentru 
acest continent devenise „filiera italiană”, condusă de Mafia siciliană.  

Concomitent cu distrugerea „filierei franceze”, are loc o adaptare a foştilor 
membri ai acesteia – o parte arestaţi şi apoi evadaţi din închisorile americane, o 
parte pur şi simplu refugiaţi în locuri bine ascunse – la noua realitate. Apare, astfel, 
ceea ce s-a numit „filiera latină”, răspunzătoare de aprovizionarea cu mai bine de 
jumătate din cantitatea de narcotice tari care pătrundeau anual în SUA în acea 
perioadă. Trebuie remarcat aici un fapt deosebit: apariţia acestei filiere latine a fost 
provocată, dacă se poate spune aşa, tocmai de succesele Administraţiei Nixon 
împotriva narcoticelor. În timp ce agenţii americani închideau tot mai multe căi 
prin care heroina se scurgea din Franţa spre SUA, traficanţii, forţaţi să găsească noi 
canale de intrare, au ales America Latină. Negustorii corupţi din această regiune 
transportau produse americane (whisky, îmbrăcăminte, ţigarete, aparatură 
electronică) în America de Sud şi îşi creaseră un adevărat sistem de contrabandă. 
Când şefii heroinei au venit aici, au găsit un sistem bine organizat, cu mijloace de 
transport şi oameni  gata să nu mai meargă cu avioanele goale spre SUA.  

Luându-şi zborul de pe miile de piste din junglă, răspândite în întreg 
Paraguayul, iar alteori din fermele unor paraguayeni bogaţi şi puternici, piloţii 
contrabandişti erau o verigă importantă în lanţul heroinei.  
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Atunci, ca şi astăzi, materia primă necesară producerii heroinei venea din 
teritoriile cunoscute ca fiind favorabile, din punct de vedere climatic, cultivării 
macului opiaceu.  

Principalele surse de opiu sunt reprezentate de renumitul „Triunghi de aur”: 
Myanmar – Birmania – Laos şi Thailanda, unde se obţin an de an producţii record 
la hectar, „Semiluna de aur”: Iran, Afganistan şi Pakistan, precum şi faimoasa Vale 
Bekka din Liban. 

Dacă acestea sunt principalele surse de opiu şi deci de obţinere a heroinei, 
destinată pe de o parte SUA şi pe de alta Europei, trebuie adăugat şi că zonele 
favorabile culturilor de mac opiaceu sunt şi ţările din fosta U.R.S.S., Peninsula 
Balcanică şi Polonia, ceea ce va influenţa producţia şi traficul cu această substanţă, 
în noul context politic din această parte a lumii. 

Atât timp cât pe piaţa drogurilor nu se consumă numai heroină, este normal 
să se fi înfiinţat şi filiere care să asigure aprovizionarea şi cu alte tipuri de droguri. 

O situaţie deosebită o reprezintă filierele cocainei, care îşi au încă sediul în 
America de Sud, mai exact în Columbia, zonă care, din punct de vedere climatic, 
este favorabilă culturii arborelui de coca. Peru este ţara cu cea mai mare suprafaţă 
cultivată pentru obţinerea cocainei, urmată de Bolivia. Cocaina obţinută aici este 
transportată de cartelurile columbiene cu precădere în SUA şi Europa, iar, de când 
consumul acestui drog a scăzut pe aceste continente, cocaina a fost îndreptată şi 
spre Africa. 

O sursă a unei filiere mai recente a cocainei o reprezintă arhipelagul filipinez, 
care a devenit un veritabil producător al acestui drog, la fel ca Indonezia, Jawa şi 
Hawaii. 

Dacă pentru macul opiaceu şi arborele de coca se pot stabili cu precizie 
principalele surse ale filierelor de droguri, în ceea ce priveşte sursele de cânepă 
cultivată pentru a obţine marijuana sau haşiş, acestea sunt cel mai greu de 
identificat. Pe de o parte, marijuana este consumată de multe decenii şi continuă să 
fie şi astăzi cel mai utilizat drog din lume. Pe de altă parte, planta ca atare se 
adaptează oricăror condiţii climatice, ceea ce face din ea o plantă uşor cultivabilă. 

Cu toate acestea, se consideră că sursele cele mai mari de haşiş, la nivel 
mondial, sunt: Libanul, Pakistanul, Afganistanul şi Marocul.  

Producţii considerabile de haşiş se înregistrează şi în India, zonele asiatice ale 
fostei U.R.S.S., Turcia şi chiar Grecia, până nu demult. 

Aşadar, există numeroase centre la nivelul planetei, de unde filierele de tot 
felul preiau „iarba”, pentru a o distribui oriunde este cerută în lume.  

Îngrijorător pentru ţările din estul Europei este că, de curând, au fost depistate 
şi aici culturi ilegale de cânepă, dar amploarea acestui fenomen nu a atins cote 
alarmante, ca în alte zone ale globului, limitându-se doar la uzul personal al 
cultivatorilor.  

Având în vedere principalele zone de la nivel planetar, ce constituie sursele 
reţelelor de trafic, se poate evalua adevărata dimensiune a acestui fenomen. Se 
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constată că există o împărţire a lumii între aceste filiere, în funcţie de tipul de drog 
pe care îl distribuie, de valoarea acestuia, de profiturile obţinute şi de puterea 
câştigată astfel. Drogurile ajung pe stradă după ce trec prin numeroase verigi bine 
protejate, iar consumatorul plăteşte fiecare staţionare a „mărfii”, fiecare corupt, 
orice evitare a unui posibil pericol. La rândul ei, fiecare societate îşi plăteşte 
neputinţa de a lupta cu drogurile, suportând, pe de o parte, costurile sociale ale 
efectelor consumului de droguri, iar pe de altă parte, costurile impuse de aceste 
filiere, care, nu numai că păgubesc stat după stat în drumul lor, dar provoacă în 
multe regiuni instabilitate politică şi socială. 

Se spune că cetăţeanul de rând nu este deloc atins de ceea ce fac traficanţii 
de droguri. Realitatea este că până şi cei care nu consumă droguri ilegale au de 
suferit de pe urma traficanţilor. Traficul de droguri este foarte bine organizat şi 
foarte sofisticat. Organizaţiile implicate obţin mari sume de bani, pe care îi 
folosesc pentru a corupe, intimida şi destabiliza guverne. Fluxul dezordonat al 
banilor obţinuţi din droguri are un efect destabilizator asupra circulaţiei monetare 
şi pieţelor de schimb. În plus, unele grupuri teroriste îşi finanţează activităţile cu 
fonduri obţinute din droguri. Schimbările interne produse de traficanţi sunt 
evidenţiate atât de fărădelegi de tot felul: furturi, incendieri, asasinate, estorcare 
de bani, cât şi de vieţile ruinate ale unor indivizi, familii, comunităţi şi societăţi. 
Întreaga planetă este, direct sau indirect, afectată, într-un fel sau altul, de traficul 
de droguri12.  

2.3. TRAFICUL  DE  DROGURI  ŞI  CRIMA  ORGANIZATĂ 

Având în vedere nivelul atins de reţelele drogurilor la nivel mondial, nu se 
poate accepta că acestea funcţionează fără sprijinul unor structuri raţionalizate, 
specializate, organizate şi profesionalizate în săvârşirea unor acte şi fapte cu un 
grad ridicat de periculozitate şi violenţă socială13. 

Donald Cressey arată că există anumite organizaţii criminale, formale şi 
informale, alcătuite din adevăraţi profesionişti ai crimei, care desfăşoară o serie 
de activităţi ilicite şi ilegale, conspirative şi continue, în scopul obţinerii de 
profituri maximale, practicând traficul de arme şi droguri, mituirea funcţionarilor 
guvernamentali, răpiri şi sechestrări de persoane, extorcare, camătă şi evaziune 
fiscală14. 

Traficul de droguri a fost şi este însoţit  de forme de manifestare de tip 
mafiot, de terorism, de „spălarea” banilor proveniţi din tranzacţii cu droguri şi arme 
contra droguri, de destabilizarea unor guverne. 
 

12 „Drug Abuse”, 1992, p. 24. 
13 S.M. Rădulescu, D. Banciu,  Sociologia crimei şi criminalităţii, Bucureşti, Casa de Editură 

şi Presă „Şansa” S.R.L.,  1996, p. 194. 
14 D.R. Cressey, Criminal Organisation, London, Heinemmann Educational Books, 1972, 

apud S.M. Rădulescu, D. Banciu, op.cit., p. 195. 
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Se vorbeşte astăzi din ce în ce mai mult despre narco-terorism, poliţişti şi 
guverne corupţi cu narco-dolari, despre sistemele bancare care au înlesnit fluxul 
narco-dolarilor, despre puterea reţelelor de a îndepărta guverne şi de a instala 
altele, de a impune aprobarea unor legi şi revocarea altora. Toate acestea se 
desfăşurau acum 20 de ani în cadrul unor naţiuni. Azi, se constată o mişcare 
transfrontalieră în care  traficanţii de droguri au roluri importante.  

Terorismul este una dintre cele mai violente manifestări ale traficanţilor de 
droguri, ce a căpătat o amploare internaţională. În multe zone ale planetei, acest 
fenomen crud şi iraţional a devenit un fapt la ordinea zilei.  

Zona care a atras atenţia întregii lumi în acest sens a fost Columbia, acolo 
unde cartelurile drogurilor au purtat ani la rând adevărate lupte cu guvernul. 

Multă vreme, circa 10 ani, cartelul de la Medellin a fost pe primele pagini ale 
ziarelor la nivel mondial. Acest cartel a fost cel mai puternic coordonator al 
traficului de cocaină începând cu anii ’80 şi până în anii ’90, când a fost eclipsat de 
un altul, cartelul din Cali. 

Cartelurile şi-au început activitatea utilizând iniţial metode primitive: 
aduceau pasta de cocaină din Bolivia şi Peru, o rafinau şi o distribuiau apoi în 
SUA, mai ales prin Florida. 

Punctul culminant a fost atins în anii ’80, atunci când cartelul de la Medellin 
a devenit liderul acestor afaceri. Conducătorii lui: Pablo Escobar, Jorge Luis 
Ochoa, Gonzales Rodriguez Gacho şi Carlos Lehder, deţineau şi funcţii publice, 
ceea ce sugerează şi implicarea politică, deci şi deţinerea unei puteri legitime, în 
paralel cu cea ilegală şi nelegitimă. Astfel, Lehder şi-a fondat propriul ziar şi partid 
politic, Escobar avea de asemenea propriul ziar, fiind ales, în 1982, în Congresul 
Columbiei. 

În 1983, averea personală a lui Escobar a fost estimată la 2 miliarde de dolari, 
ceea ce l-a aşezat pe primul loc între cei mai bogaţi criminali ai lumii. 

În august 1983, s-a lansat o campanie de luptă împotriva comerţului cu 
droguri, condusă de Rodrigo Lara Bonilla – ministru de justiţie la acea vreme, şi 
susţinută de cotidianul din Bogota „El Espectador”. În acest cadru, în 1984 a fost 
distrus Tranquilandia, cel mai mare laborator de prelucrare a drogurilor, de unde  
s-au confiscat 7 avioane, arme şi maşini. Au fost găsite şi aruncate în apă 14 tone 
de cocaină. Retraşi în Panama, conducătorii cartelului au propus preşedintelui 
Betancur să plătească datoria externă a Columbiei (estimată atunci la 13 miliarde 
de dolari), în schimbul acordării imunităţii. Neacceptarea acestui acord de către 
guvern a dus la asasinarea lui Bonilla. Reacţia oficialităţilor a fost de a pune în 
vigoare un acord de extrădare a traficanţilor semnat cu SUA, dar nepus în aplicare 
până atunci. În acest mod, traficanţii de droguri columbieni puteau fi trimişi în 
SUA şi judecaţi. Primul extrădat a fost Carlos Lehder, unul dintre conducătorii de 
seamă ai traficanţilor.  

Din 1989, războiul drogurilor a fost susţinut prin declaraţii făcute de ambele 
părţi, dar mai ales prin acte de violenţă şi răzbunare, dintre care cea mai 
semnificativă a fost asasinarea candidatului la preşedinţie, Carlos Galan. 
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Oficialităţile au declanşat un nou război, confiscându-le cartelurilor 989 de 
clădiri şi vile, 367 de avioane, 73 de bărci, 710 vehicule, 4,7 tone de cocaină, 1 279 
de arme. 

Traficanţii au răspuns printr-o campanie violentă, arzând case, aruncând în 
aer bănci, birouri şi cartierele generale ale unor partide. În 1989, a fost atacat cu 
bombe sediul ziarului „El Espectador”, iar un avion ce zbura pe ruta Bogota–Cali a 
explodat.  

Aceste manifestări teroriste au fost urmate de un armistiţiu, prin care capii 
cartelului s-au predat autorităţilor, în schimbul abrogării legii de extrădare a 
acestora în SUA, iar terorismul şi-a pierdut din amploare. A continuat însă traficul 
de droguri.  

În 1992, narco-terorismul s-a reluat, odată cu evadarea lui Pablo Escobar din 
închisoare. Au urmat 499 de zile, în care 1 500 de agenţi l-au căutat pe „marele” 
evadat, pe care, în decembrie 1993, au reuşit să-l împuşte mortal.  

În anul 2000, victoria finală este departe. Traficul de droguri nu s-a diminuat, 
aşa cum a sperat guvernul columbian, ci, mai mult, este în  creştere. Cartelul din 
Cali este astăzi  una dintre cele mai puternice reţele de trafic, ce controlează 
industria drogurilor, dar este mai discret şi mai sofisticat, evitând violenţa şi 
terorismul, dacă acestea nu sunt necesare. 

În 1994, cartelul din Cali controla 80% din piaţa de cocaină din New York şi 
deţinea poziţii dominante pe pieţele din SUA şi Europa. Se estimează că afacerea 
cu droguri a acestui cartel se ridică anual la un profit de 5  miliarde de dolari. 

Deşi Columbia ocupă locul întâi într-un clasament al violenţei la nivel 
mondial, urmată de Peru, nici Mafia italiană nu este mai prejos. Aceasta a devenit 
şi mai bogată prin traficul de droguri, rămânând, în ultimă instanţă, tot o  
organizaţie teroristă. 

Tabloul terorismului internaţional este întregit de rolul jucat de traficanţii de 
droguri în războiul civil din Liban, de extremiştii turci de origine kurdă, cu 
puternice infiltraţii în Germania, Italia, Danemarca şi Olanda, care mânuiesc 
deopotrivă armele şi drogurile.  

Narco-terorismul asociat cu traficul de droguri se realizează în virtutea 
obţinerii unor profituri greu de estimat. Surse diferite avansează sume ce variază în 
jurul a 500 de miliarde de dolari anual, cifră ce plasează, conform Organizaţiei 
Mondiale a Naţiunilor Unite, traficanţii de droguri pe locul doi după piaţa 
armamentului şi înaintea celei petroliere, ca beneficii15. 

Această sursă de venituri permite reinvestirea banilor în unele ramuri 
economice considerate de traficanţi drept rentabile, aducând noi şi noi profituri, 
„spălând” banii, operaţiune ce are repercusiuni de lungă durată asupra sistemelor 
economice ale statelor implicate. Narco-dolarii trec prin bănci cu ajutorul unor 
corporaţii puternice, care se folosesc de secretul bancar şi reciclează anual 
fondurile organizaţiilor criminale din întreaga lume. 
 

15 I. Drăgan, op.cit., p. 35. 
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Traficul de droguri, narco-terorismul destabilizează statele, le macină 
infrastructurile şi le dezechilibrează mecanismele politice, aşa cum se întâmplă  
astăzi în Columbia, Peru sau Italia. Statele asiatice sunt şi ele la discreţia crimei 
organizate, care decide, prin reţelele ei, cine şi când poate conduce un guvern sau altul.  

Drogul contaminează, corupe, distruge moralmente indivizi şi societăţi, 
curmă vieţi nevinovate, în numele profiturilor uriaşe ale crimei organizate, dar şi al 
unor satisfacţii temporare aduse consumatorilor. 

Cucerind treptat zone întregi ale planetei, crima organizată, cu o structură 
bine conturată, o specializare a membrilor şi o departajare a funcţiilor  
organizaţiilor ce o alcătuiesc, a devenit o ameninţare în faţa căreia organismele 
mondiale de luptă împotriva acestor activităţi fac faţă cu greu. Se poate spune că 
există o înlănţuire de factori şi că, acolo unde sunt drogurile, se manifestă şi 
terorismul, că profiturile obţinute din traficarea acestora duc la necesitatea 
„spălării” narco-dolarilor. Toate acestea pun în pericol sisteme politice şi sociale şi 
determină patologizarea comunităţilor, ce ajung, pe fondul unei prealabile anomii, 
să nu mai poată funcţiona democratic. 

2.4. COMPARAŢII  INTERNAŢIONALE  ÎN  DOMENIUL   
CONSUMULUI  DE  DROGURI 

Se constată că, la sfârşitul mileniului doi, oferta de substanţe ilegale este în 
creştere, iar preţurile la care se vând au început să scadă. Aceasta favorizează 
accesul, din punct de vedere financiar, al unui număr din ce în ce mai mare de oameni, 
în special adolescenţi şi tineri, care, adesea, au surse mici de venituri, la droguri. 

Studii întreprinse în perioada 1984–1997 asupra evoluţiei preţului de vânzare 
cu amănuntul a unui gram de heroină, respectiv cocaină, în Europa, arată, că, după 
ce s-a atins un nivel maxim al preţului cu amănuntul, în 1988, atât la heroină cât şi 
la cocaină, în jurul sumei de 250 de dolari la heroină, respectiv 180 de dolari la 
cocaină, în 1997, aceste preţuri ating valori de 100 de dolari pentru heroină şi  
100 de dolari pentru cocaină. 

În ceea ce priveşte preţul pentru un gram de heroină, acesta a fluctuat în 
perioada 1984–1997 între 100 şi 50 de dolari. Preţul unui gram de cocaină a variat 
între 75 de dolari în 1984 şi 40 de dolari în 1997. 

În ceea ce priveşte preţul unui gram de heroină, aceleaşi studii efectuate în 
perioada 1984–1997 arată diferenţe semnificative între SUA şi Europa de Vest. 

Atât la heroină cât şi la cocaină, preţul de vânzare este mai mare în SUA faţă 
de Europa de Vest. Dacă în 1984 un gram de heroină costa 300 de dolari în SUA, în 
Europa acesta nu valora mai mult de 100 de dolari. În 1997, în SUA preţul atingea 
nivelul de 150 de dolari, iar în Europa de Vest 50 de dolari. Se poate spune că 
heroina vândută pe continentul european este de trei ori mai ieftină decât în SUA. 
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Referitor la preţul de vânzare al unui kilogram de cocaină, în perioada 1986–
1997 se constata o scădere în acest interval, atât în SUA, cât şi în Europa de Vest, 
dar şi că, la fel ca în cazul heroinei, şi aici există o diferenţă semnificativă. Astfel, 
dacă în 1986 un kilogram de cocaină costa 90 000 de dolari în SUA, în Europa de 
Vest nu depăşea 50 000. În 1997, cocaina costa 50 000 de dolari kilogramul, în 
SUA, şi 20 000 dolari în Europa de Vest. 

Se poate constata că, în timp ce în 1997, pentru un gram de cocaină, se 
plăteau (făcând un simplu calcul matematic) 20 de dolari în Europa de Vest, la 
cumpărarea en gros, un gram de cocaină vândută consumatorului pe stradă costa  
40 de dolari. 

Aceste studii arată, în mod evident, că, în ciuda faptului că SUA are cel mai 
mare număr de consumatori de droguri la nivel mondial, şi cele mai mari cantităţi 
de droguri sunt „exportate” aici, iar costurile legate de asigurarea pieţei cu „marfa” 
cerută sunt destul de reduse faţă de Europa de Vest, preţul drogurilor la vânzarea 
cu amănuntul este mult mai ridicat faţă de alte zone ale planetei. Este firesc să ne 
întrebăm de ce, iar răspunsul poate fi căutat în modelul cultural american. 

Se ştie că, astăzi, ţările avansate cunosc un proces accentuat de schimbare a 
condiţiilor de viaţă a populaţiei, exprimat prin standardele economice, satisfacerea 
– în general – a necesităţilor de ordin material şi a aspectelor cantitative ale 
cerinţelor de produse. În ultimele decenii, nivelul de instrucţie şi educaţie a 
populaţiei a crescut mult în rândul unor categorii sociodemografice, s-au petrecut 
mutaţii importante pe planul orientărilor lor de valoare, a preocupărilor de loisir, a 
modelelor postindustriale de aspiraţii – orientare spre „sistemele de valori 
postmateriale”, toate impunând atenţia centrală acordată omului. În societatea 
centrată pe om se pune accentul pe problema aspiraţiilor şi satisfacţiilor umane. 

Modelul american, accentuat de caracteristicile esenţiale ale culturii 
americane, valorizează în foarte mare măsură interesele individuale, autonomia 
individuală, strădania de promovare a individului, pe baza unei largi competitivităţi 
între indivizi şi cooperare mai redusă16. Acţionează în acest mod asupra individului 
uman presiuni de autorealizare, care pot determina şi alegeri ale unor comporta-
mente alternative evazioniste, deviante, printre care şi consumul de droguri. 

Disponibilitatea de a plăti un preţ mai ridicat pentru satisfacerea acestor nevoi 
este  datorată unui nivel ridicat de trai în SUA, ceea ce este valabil şi pentru Europa 
de Vest, dar este întărită de o dispoziţie mai pregnantă în modelul american, faţă de 
cel european, de satisfacere cu orice preţ a unor nevoi ce ţin de loisir, de recreere, 
de evadare din lumea realului, printre care şi  preocuparea ilegală a drogurilor. 

O altă interpretare pentru aceste diferenţe, între preţul oferit pentru o doză de 
drog, pe cele două continente, poate fi furnizată şi de modelul cultural european, 
care a perpetuat ca mod de relaxare consumul de alcool şi de tonice sintetice. În 
acest sens, devine sugestivă şi clasificarea  pe continente a nivelului consumului de 
sedative şi hipnotice de tipul benzodiazepinelor, în perioada 1996–1998, în care 
Europa deţine detaşat primul loc. 
 

16 O. Hoffman, Sociologia muncii, Bucureşti, Editura Hyperion XX, 1996, p. 84. 
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Graficul nr. 1 
Sedative şi hipnotice de tipul benzodiazepine.  

Consum naţional mediu* în ţările selectate pe regiuni (1996–1998) 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

EUROPA

AMERIC
A

ASIA

OCEANIA

AFRIC
A

 
Sursa: UP DATE/UNODCCP/February, 2000 

* Datele statistice oferite de guverne au fost utilizate pentru a calcula media consumului 
anual pe o perioadă de 3 ani. Datele din primele 5 ţări cu consum ridicat au fost incluse în calculele 
pentru fiecare regiune. 

 
Dincolo de evaluările mondiale asupra consumului ilegal de droguri, există şi 

o serie de statistici, care arată şi consumul unor medicamente ce pot acţiona ca 
droguri, dar, fiind prescrise de medic, nu pot fi considerate ilegale. 

Pornind de la aceleaşi valori, susţinute de modelul de viaţă american, pentru 
care mitul self-made man este unul central, se poate explica şi consumul ridicat de 
amfetamine din SUA, în aşa-zise scopuri medicale, prin comparaţie cu alte zone 
geografice şi culturi. 

Graficul nr. 2 
Utilizarea medicală* de amfetamină 
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Dincolo de a compara nivelurile, pe care le-a atins consumul de droguri la 
nivel mondial, trebuie să evaluăm şi modul în care cei care furnizează aceste 
produse, traficanţii de droguri, sunt sancţionaţi de prevederile legale. 

În Europa de Vest, de exemplu, traficul de droguri se sancţionează după cum 
urmează: 

Tabelul nr. 1 

MAREA BRITANIE detenţie pe viaţă 
BELGIA 10–20 ani 

DANEMARCA până la 10 ani 
FRANŢA până la 30 ani * 

GERMANIA cazurile grave până la 15 ani 
GRECIA 5–20 ani 

IRLANDA detenţie pe viaţă 
OLANDA până la 12 ani 

PORTUGALIA până la 15 ani 
SUEDIA 2–10 ani 

SURSA: w.w. w. Drug abuse. 
* pentru membrii reţelei şi pe viaţă pentru conducătorii reţelei. 

Această variaţie evidentă a pedepselor, la nivelul ţărilor membre ale Uniunii 
Europene, întâlnită şi în rândul statelor ce alcătuiesc SUA, creează un cadru 
favorabil traficului de droguri, prin evitarea de către reţele a acelor ţări care aplică 
un tratament sever traficanţilor, în cazul în care ar fi arestaţi şi condamnaţi pe 
teritoriile respective. 

Organizaţia Naţiunilor Unite propune numeroase programe de luptă 
împotriva consumului şi traficului de droguri, dar nu a reuşit să  impună adoptarea 
unor pedepse unice şi aspre, la nivel mondial. S-a reuşit doar adoptarea unor 
convenţii, la care au aderat ţările membre, dar aceasta nu este o modalitate eficientă 
de a lupta cu drogurile la nivel mondial. 

Pentru o evaluare la nivel mondial a problemelor regionale, legate de 
cultivarea, traficul şi consumul de droguri, este elocvent raportul U.N.D.C.P. 
(United Nations and Drugs Abuse Control Programme – Naţiunile Unite şi 
Programul de Control al Abuzului de Droguri) asupra resurselor materiale 
destinate, în 1998–1999, luptei cu acest flagel planetar. Se ştie că destinaţia acestor 
resurse a fost stabilită pe baza unor studii întreprinse de comisiile de specialitate 
ale Naţiunilor Unite, în funcţie de gravitatea uneia sau alteia dintre problemele pe 
care drogurile le declanşează în zone diferite ale planetei. 

Iată cum arată distribuirea de fonduri în cadrul programului respectiv, în 
funcţie de scopul stabilit de Naţiunile Unite, ca fiind prioritar în zonele cele mai 
importante ale planetei, care se confruntă cu dificultăţi în lupta cu drogurile, şi pe 
care organizaţia consideră că e necesar să le  asiste în încercarea lor de a le rezolva.  
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Tabelul nr. 2 

Resurse materiale utilizate de U.N.D.C.P.  
în perioada 1998–1999 ( în mii de dolari SUA) 

SURSA: UP DATE/UNOCCD/February, 2000 

Pornind de la aceste date, se pot face următoarele aprecieri: 
În ceea ce priveşte zonele în care culturile ilegale de droguri au atins niveluri 

semnificative şi faţă de care Organizaţia  Naţiunilor Unite consideră că este necesar 
să  intervină, pe primul loc se situează America Latină, Caraibe şi Asia de Vest, 
Centru, de Est şi zona Pacificului, adică acele regiuni care furnizează drogurile în 
cantităţile cele mai mari pentru SUA şi Europa, pe diverse filiere. Se constată şi 
apariţia unei zone de cultivare mai recente, în Africa de Centru şi de Nord. 

Traficul ilegal de droguri constituie o problemă generalizată la nivel mondial, 
dar se practică, în special, în America Latină şi Caraibe, adică exact acolo unde 
există cele mai întinse culturi ilegale de plante cu conţinut psihoactiv. De 
asemenea, nivelul traficului de droguri atinge niveluri alarmante şi în Asia. 

Organizaţia Naţiunilor Unite consideră că un cadru favorabil traficului de 
droguri îl constituie, în noul context geopolitic, şi Europa Centrală şi de Est, adică 
inclusiv ţara noastră. 

Lupta cu consumul de droguri, prin diminuarea şi prevenirea acestuia, este, în 
opinia experţilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, o problemă căreia trebuie să i se 
acorde o importanţă generală şi, de aceea, fondurile alocate se îndreaptă spre toate 
zonele planetei. 

Prioritare rămân America Latină şi Caraibe, pentru care se alocă fonduri ce 
reprezintă 30% din totalul sumei destinate prevenirii, la nivel mondial. 

Programe 

Africa 
sub 

sahari-
ană 

Africa 
de Nord 

şi 
Centrală 

Europa 
Centrală 
şi de Est 

Asia de 
Vest şi 

Centrală 

Asia de 
Sud 

Asia de 
Est şi 

Pacific 

America 
Latină 

şi 
Caraibe 

Între 
ţări Total 

Prevenire şi 
diminuare a 
consumului 
de droguri 

188,6 872 2 141,4 900,0 1 991,3 3 500,1 6 719,7 3 954,4 21 945 

Eliminarea 
culturilor 

ilegale 
 783  13 200,1  6 000 8.959,9 431,8  29 375,3 

Suprimarea  
traficului 
ilegal de 
droguri 

2 922,1 1 609,1 6 119,7 6 621,5 1 961,5 1 500,9 11 199,7 3 628,9 40 063,4 

Intersectorial 4 711,4  799,5 3 500,3  1 500,9 1 120,4 7 484,9 19 117,4
Total 9 499,9 3 265,1 9 060,6 24 221,9 3 952,8 17 001,2 27 999,7 15 500 110 502 

  Costuri suportate 38 071,2 
  Total 148 573,2 



 Roxana Dobri 18 480 

Aceeaşi organizaţie consideră că, pentru Europa Centrală şi de Est, sunt 
necesare sume considerabile pentru prevenirea consumului de droguri, în măsura în 
care această zonă a fost de curând expusă acestei probleme, iar pericolul extinderii 
ei este favorizat de noile condiţii  sociale şi economice, aduse de căderea 
comunismului. 

Sume mari au  fost alocate aceluiaşi scop şi Asiei, în special cea de Est, şi 
destul de puţin Africii de Centru şi Nord, unde se consideră că nu există riscuri atât 
de mari ca în alte zone, pentru răspândirea consumului de droguri, deşi realităţile 
infirmă acest lucru. 

Aceste date susţin că zonele în care se cultivă ilegal plante din care se extrag 
droguri sunt cele cu mari probleme legate de traficul şi consumul acestora, şi 
anume: America Latină, Caraibe şi Asia. 

În ceea ce priveşte regiunea în care este aşezată ţara noastră, problemele 
principale, din perspectiva Organizaţiei Naţiunilor Unite, sunt cele legate de 
traficul ilegal de droguri şi, nu mai puţin lipsite de importanţă, de consumul de 
droguri. 

2.5. DROGURILE  ÎN  EUROPA  DE  EST 

Anul 1989 a adus pentru Europa de Est o schimbare radicală a sistemelor 
politice şi economice ale ţărilor din această parte a lumii, prin înlocuirea 
comunismului cu un model social şi politic nou, neexperimentat  anterior, în 
decursul  istoriei umanităţii, acela al capitalismului introdus pe norme şi valori 
sociale şi morale alterate de sistemul totalitar, prezent timp de 50 de ani în 
societăţile respective. 

Această încercare de reinstaurare, a unui model bazat pe reguli democratice, a 
dat rezultate diferite în cadrul social-european. Astfel, ţări precum Polonia, Ungaria 
şi Slovenia au depăşit problemele legate de introducerea modelului capitalist la 
nivel social, în timp ce Bulgaria, România şi Albania întâmpină mari dificultăţi în a 
se adapta la noul sistem socio-politic. 

Mai mult, zona balcanică a fost afectată şi de  o altă problemă gravă, generată 
de divizarea fostei Iugoslavii, urmată de conflicte armate lungi şi destabilizatoare 
pentru întreaga zonă. 

Această perioadă de trecere de la un sistem la altul a favorizat şi apariţia a 
numeroase fenomene şi probleme sociale, care afectează şi în prezent aceste ţări. 

În acest context, crima organizată, apărută odată cu geneza capitalismului ca 
sistem social-economic, şi-a extins reţelele şi în această parte a lumii, protejată 
anterior prin mijloace de represiune, care nu i-au permis accesul până în 1989. 
Fiind o cale de legătură între Asia şi Europa de Vest, Europa Orientală se înscrie pe 
o linie de tranziţie ideală pentru organizaţiile  criminale, ce şi-au scurtat astfel 
drumurile spre Europa Occidentală, alegând cele mai scurte rute posibile. 
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Se poate afirma că schimbările survenite în regiune, în privinţa liberalizării 
regimului politic şi instaurării economiilor de piaţă, au repercusiuni notabile asupra 
multor forme de criminalitate, printre care şi traficul şi consumul ilicit de droguri. 

Ţările din Europa de Est sunt, în acest context, puncte ale rutei balcanice a 
traficului de droguri, care, în principalele ei variante, cuprinde: 

1. Turcia – Grecia – Italia  (ruta sudică); 
2. Turcia – Bulgaria – fosta Iugoslavie – Italia (ruta centrală); 
3. Turcia – România – Ungaria – Slovacia – Cehia – Germania – Olanda 

(ruta nordică); 
4. Turcia – Bulgaria – România – Ungaria – Austria – Germania – Olanda  

(o altă rută nordică); 
5. Turcia – Bulgaria – România – Ucraina – Polonia – Germania (ultima rută 

nordică)17. 
Războiul civil din fosta Iugoslavie a agravat şi situaţia din zona munţilor 

Balcani. Exproprierile şi masivele deplasări de populaţie au contribuit din plin la 
acutizarea problematicii drogurilor şi au favorizat reţelele de traficanţi, în dorinţa 
lor de a transporta cât mai sigur şi cât mai repede tot mai multe droguri către 
pieţele de desfacere18. 

În majoritatea acestor ţări din Europa Orientală şi din regiunea Mării Baltice, 
precum şi în majoritatea ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente, se 
arată în raportul Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor pentru anul 
1992, abuzul de droguri nu a atins încă nivelul din Europa Occidentală. Acelaşi 
document arată că, până în 1990, fabricarea, exportul, importul, comercializarea şi 
distribuirea internă a drogurilor era, în aceste ţări, monopol de stat, ceea ce 
permitea ţinerea sub control a produselor şi substanţelor stupefiante ori psihotrope, 
în timp ce, după acelaşi an, numeroşi fabricanţi au început să se ocupe ei de 
produsele farmaceutice cu astfel de conţinut. 

După cum afirmam anterior, ţări precum Ungaria, Polonia sau Slovenia s-au 
adaptat mai repede şi mai bine modelului socio-politic capitalist. Aici şi-au făcut 
simţită prezenţa  şi comportamente ilicite specifice acestui sistem, printre care şi 
consumul  de droguri, care a atins cote alarmante în Ungaria, unde se  estimează la 
50 000 numărul toxicomanilor (majoritatea tineri şi utilizatori de heroină, opiu şi 
chiar L.S.D.), iar în Polonia la 35 000 de toxicomani19. 

Aceste două ţări sunt şi zone de trafic. Prin Ungaria trec cantităţi apreciabile 
de heroină, aduse din Istambul către Austria, Germania sau Olanda, iar prin 
Polonia trec drogurile ce vin din Asia de Sud-Est şi fosta U.R.S.S. 

Mai mult, Polonia a devenit şi un nou centru de producţie a drogurilor, şi 
anume: Kompotul, un produs asemănător heroinei, amfetamina şi marijuana. 
Amfetaminele sunt destinate Germaniei şi ţărilor scandinave. 
 

17 Documentul emis de Brigada de Combatere a Crimei Organizate din România în 1998, p. 5. 
18 I. Drăgan, op.cit., p. 20. 
19 Ibidem, p. 1. 
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Berlinul, capitala fostei R.D.G., a fost considerat, într-un comunicat al 
Agenţiei France Presse, o placă turnantă pentru mafia din fosta U.R.S.S. şi ţările 
din est, care implică şi traficul de droguri. 

Bulgaria, la rândul ei, are un loc privilegiat în ruta balcanică şi joacă un rol 
important în traficul de droguri. Se consideră chiar că o şesime din cantitatea de 
droguri, transportată din Orient, via Turcia, spre ţările de vest, rămâne  în 
Bulgaria, contra unor sume importante de bani, iar mafioţii intenţionează să pună 
la punct o reţea de desfacere, în fostele ţări socialiste20. 

Se pare că atât traficul de droguri, cât şi consumul acestora au cuprins deja  
regiunea de est a Europei, ceea ce este evidenţiat şi de programele internaţionale de 
luptă contra drogurilor, care acordă atenţie şi fonduri semnificative pentru această zonă. 

Este îngrijorătoare amploarea pe care a atins-o consumul de droguri în rândul 
tineretului şi adolescenţilor din aceste zone, tineri care se confruntă, pe de o parte, 
cu probleme legate de vârstă, iar pe de alta, cu probleme legate de incapacitatea de 
adaptare la societăţile în tranziţie, cum sunt cele din Europa de Est. Ei ajung să 
recurgă la drog, în speranţa rezolvării acestor dificultăţi. 

Aflată în mijlocul acestei regiuni, România a început să se confrunte şi ea cu 
aceste probleme, pe care se pare însă că nu este gata nici să le accepte, nici, cu atât 
mai puţin, să le combată. 

2.6. DROGURILE  ÎN  ROMÂNIA 

Dacă, până în 1989, autorităţile române nu s-au confruntat cu problema 
drogurilor, anul 1990 a adus şi primele forme de criminalitate specifice noului 
sistem. Au apărut forme de trafic din cele mai variate, printre care şi traficul de 
droguri favorizat de poziţia geografică a ţării noastre. Şi, pentru că acolo unde trec 
drogurile, de obicei, o parte rămâne, România a avut de înfruntat şi o altă 
problemă: consumul de droguri. 

Până în anul 1995, aceste probleme nu au fost abordate cu seriozitate, pentru 
că s-a considerat că nu pot conduce la perturbări sociale grave. S-a observat însă că 
în traficul de droguri erau implicaţi din ce în ce mai mulţi cetăţeni români, iar după 
1996 tinerii români au început din ce în ce mai frecvent să consume droguri: de la 
marijuana (mai ales în licee) până la droguri tari (dintre care heroina este cea mai 
utilizată). 

În faţa acestor ameninţări, Brigada pentru Combaterea Crimei Organizate a 
adoptat programe de luptă cu traficul de droguri, iar la Spitalul „Gheorghe  
Marinescu” din Bucureşti, s-a înfiinţat o secţie de dezintoxicare a persoanelor 
dependente de droguri, unică în România. 

Cu toate că autorităţile au fost înştiinţate de pericolul la care este expusă ţara 
noastră, reacţiile acestora au continuat multă vreme să lipsească, pe de o parte 

 
20 Ibidem, p. 23. 
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pentru că prezenţa acestei probleme nu a fost acceptată la nivelul real al gravităţii 
ei, iar pe de altă parte din lipsa unor fonduri care să permită lupta eficientă cu 
drogurile. Din 2000 până în prezent, este totuşi de remarcat preocuparea tot mai 
asiduă şi mai concertată a unor instituţii ale statului nostru de a preveni, a 
contracara şi a ţine sub control proliferarea traficului şi consumului de droguri. 

Numeroasele încercări de a contracara acest pericol au venit şi din partea 
unor organizaţii neguvernamentale, care au încercat, cu mijloace financiare 
limitate, să popularizeze pericolele reprezentate de droguri. 

Având în vedere aceste atitudini, devine explicabilă situaţia actuală a ţării 
noastre în problema drogurilor, caracterizată de o creştere semnificativă a 
numărului consumatorilor de droguri, dintre care o parte au şi devenit dependenţi. 
A fost nevoie ca o problemă, ce putea fi prevenită, să se manifeste în formele ei 
caracteristice, pentru a atrage atenţia atât autorităţilor, cât şi opiniei publice. 
Rezultatele oferite de B.C.C.D., corelate cu semnalele de alarmă trase pe tot 
parcursul anului 1999 şi începutul lui 2000 în mass-media, au stârnit reacţii atât din 
partea autorităţilor (deşi nu la nivelul real al problemei), cât şi din partea opiniei 
publice, care, deşi informată, nu conştientizează pe deplin riscurile sociale ale 
consumului şi dependenţei de droguri. 

Această problemă este privită şi astăzi  ca fiind una a unui număr limitat de 
persoane, în ciuda faptului că statisticile existente, deşi incomplete, vorbesc mereu 
de creşterea numărului consumatorilor de droguri. Părinţii, educatorii, prietenii, 
vecinii nu acceptă pe deplin că aceştia pot fi chiar nepoţii, elevii, studenţii, amicii 
lor şi preferă să evite a discuta această problemă. Este adevărat, pe de o parte, că 
drogurile nu au ajuns la nivelul întregii societăţi româneşti. Sunt expuse doar 
comunităţile urbane din centrele universitare şi din oraşele de graniţă ale ţării: 
Bucureşti, Constanţa, Oradea, Arad, Timişoara, Giurgiu. Este însă sigur că 
problema se va extinde, mai ales asupra adolescenţilor şi tinerilor, în măsura în 
care aceste centre, afectate azi, vor fi supraîncărcate de oferta  de droguri. Este 
posibil acest lucru, cu atât mai mult cu cât tinerii români se confruntă, în noua 
situaţie socială, cu numeroase probleme, iar alternativa de a le rezolva prin 
utilizarea drogurilor le va fi din ce în ce mai la îndemână. 

În acest cadru, se impun studii sociologice, psihologice şi de asistenţă socială, 
care să stabilească formele posibile de manifestare a acestei probleme şi să permită, 
prin toate mijloacele, prevenirea consumului de droguri, prin rezolvarea reală a 
dificultăţilor, pe care posibilii devianţi le întâmpină şi pe care singuri nu le pot rezolva. 

Oricât de mult ar părea o problemă individuală, consumul de droguri în 
România este o problemă socială, de aceea societatea are obligaţia să-i acorde 
importanţa cuvenită, în încercarea de a o rezolva. Dacă această atitudine nu va fi 
adoptată în cel mai scurt timp, poporul român riscă să-şi piardă o parte a tinerei 
generaţii, deci o parte a viitorului său. 


