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PREZENTAREA PROGRAMULUI

Scopul propus de organizatorii programului a fost de a se crea cadrul
conceptual ºi formativ în ceea ce priveºte prevenirea conflictelor la nivelul
comunitãþilor multiculturale, îndeosebi acolo unde trãiesc un numãr semni-
ficativ de persoane aparþinând etniei romilor. Programul, desfãºurat în
perioada noiembrie 2000 – noiembrie 2002, s-a articulat pe colaborarea din-
tre Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii ºi fosta ªcoalã de
Subofiþeri de Poliþie „Vasile Lascãr” din Câmpina, devenitã ulterior ªcoalã
Naþionalã pentru Agenþi de Poliþie, ambele din cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei (I.G.P.), ºi Centrul de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã (C.R.D.E.) din Cluj-Napoca.

Grupurile direct vizate ale programului au fost urmãtoarele:
1. Un numãr de 168 de elevi de la ªcoala de agenþi de poliþie ºi peste 182

de agenþi de poliþie (foºti subofiþeri) care activeazã în comunitãþi rurale mul-
ticulturale din 26 de judeþe ale þãrii, respectiv Argeº, Bacãu, Bihor, Botoºani,
Brãila, Caraº-Severin, Cãlãraºi, Cluj, Constanþa, Covasna, Dâmboviþa, Dolj,
Galaþi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiþa, Ilfov, Maramureº,
Mehedinþi, Mureº, Satu Mare, Sibiu, Tulcea ºi Vâlcea.

2. Comunitãþile locale multiculturale, majoritatea cu un numãr semni-
ficativ de persoane aparþinând etniei romilor, din comunele Moroieni (jud.
Dâmboviþa), Corund (jud. Harghita), Cobadin (jud. Constanþa), Cojocna (jud.
Cluj), comuna Nocrich (jud. Sibiu), Sângeorgiu de Mureº (jud. Mureº),
Galaþi, Segarcea (jud. Dolj), Rãcari (jud. Dâmboviþa), Jurilovca (jud. Tulcea)
ºi Dragalina (jud. Cãlãraºi).

Grupurile þintã indirecte, secundare, au fost ofiþerii profesori de la
ªcoala Naþionalã pentru Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr” – Câmpina, ofiþerii
superiori responsabili de ordinea publicã din judeþele unde au avut loc întâl-
nirile comunitare, opinia publicã în general.

Activitãþile derulate în cadrul programului au fost urmãtoarele:
1. Organizarea de stagii de pregãtire pentru agenþi (foºti subofiþeri) de

poliþie;
2. Întâlniri ºi dezbateri în comunitãþi rurale;
3. Editarea ºi distribuirea unei publicaþii prezentând problematica ºi

concluziile din program.
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Prin aceste activitãþi, obiectivele au fost urmãtoarele:
• Îmbunãtãþirea capacitãþii elevilor ºi a agenþilor de poliþie care

activeazã în comunitãþi rurale multiculturale de a preveni conflictele locale
ºi creºterea gradului de empatie a elevilor ºi agenþilor de poliþie faþã de pro-
blemele cu care se confruntã comunitãþile de romi.

• Creºterea gradului de comunicare privind problemele comune în
cadrul celor 11 comunitãþi locale selectate; încurajarea colaborãrii dintre
membrii grupurilor etnice, autoritãþile locale alese ºi organele de poliþie în
prevenirea conflictelor ºi gãsirea de soluþii la problemele comunitãþii.

1. Stagii de pregãtire pentru agenþi (subofiþeri) de poliþie
În cadrul acestei activitãþi au fost organizate 14 stagii de pregãtire pen-

tru agenþi (subofiþeri) de poliþie din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei
ºi elevi de la ªcoala Naþionalã pentru Agenþi de Poliþie, care activeazã sau
vor activa în comunitãþi multiculturale din judeþele enumarate mai sus.

În cadrul fiecãrui modul de pregãtire, care s-a desfãºurat pe parcursul a
trei zile la ºcoala de agenþi de poliþie din Câmpina, au participat 25 de per-
soane (12 elevi ºi 13 agenþi). Au fost abordate, de cãtre cei 9 lectori desem-
naþi de partenerii de implementare, tematici privind diferitele aspecte ale
prevenirii ºi gestionãrii conflictelor în cadrul comunitãþilor rurale multicul-
turale, precum:

• Prevenirea stãrilor conflictuale în comunitãþile multiculturale; Lector
Ioaneta Vintileanu – Director Adjunct al Institutului pentru Cercetarea
ºi Prevenirea Criminalitãþii;
• Cadru normativ intern ºi european – Legea privind combaterea tutur-
or formelor de discriminare; Lector Marina Roman – ªef Serviciu
Prevenire din cadrul Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea Crimi-
nalitãþii;
• Tehnici de comunicare în relaþia poliþie – comunitate multiculturalã;
Lector Margareta Fleºner – adjunct ªef Serviciu Cercetare-Prognozã din
cadrul Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea criminalitãþii;
• Drepturile omului ºi minoritãþile; Lector conf. Dr. Vasile Burtea – soci-
olog, expert la Avocatul Poporului; Lector Gabriel Micu – expert în
Ministerul Afacerilor Externe;
• Medierea ºi negocierea conflictelor – modalitãþi concrete de realizare;
Lector Silviu Eruºencu – adjunct ªef Serviciu Prevenire din cadrul
Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii;
• Rolul mass-media în generarea ºi în prevenirea conflictelor; Lector Mircea
Toma – psiholog, coordonatorul Agenþiei pentru Monitorizarea Presei;
• Comunitate, siguranþã, autoritate; Lector Vasile Gabriel Niþã –
Directorul Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii.
• Drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului; Lector Sorin Ghinea
– Ofiþer specialist în cadrul Institutului pentru Cercetarea ºi Prevenirea
Criminalitãþii.
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2. Întâlniri comunitare
Scopul acestor întâlniri a fost sã încurajeze dialogul comunitar, sã se

identifice ºi sã se propunã soluþii pentru problemele comunitare locale, sã se
realizeze planuri de acþiune pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor.

S-au organizat astfel, în comunele enumerate mai sus, întâlniri de o zi
între reprezentanþii tuturor grupurilor etnice, ai autoritãþii locale alese, ai
intelectualilor din comunitate, precum ºi ai organelor de poliþie, întâlniri
moderate de doi experþi, dintre care unul reprezentând instituþia poliþiei,
respectiv unul minoritatea naþionalã cu o pondere semnificativã în zona
respectivã, de regulã cea a romilor. La aceste întâlniri au participat de regulã
între 50 ºi 70 de persoane.

Lista temelor de discuþie a inclus:
– Raiduri ale poliþiei – oportunitate, frecvenþã, eticã
– Atitudini în faþa romilor – studii de caz despre atitudini discriminatoare
– Cazuri de abuzuri în activitatea profesionalã a poliþiºtilor
– Lipsa documentelor de identitate pentru unii cetãþeni romi – dezvoltarea
unor planuri de acþiune la nivel local pentru eliberarea unor astfel de do-
cumente
– Disproporþionalitatea „amenzilor pe loc” în cazul romilor pentru infrac-
þiuni fictive sau minore, de multe ori motivate de necesitatea satisfacerii
unor nevoi de bazã
– Dialog comunitar – promovarea comunicãrii ºi colaborãrii între Poliþie,
Administraþia Publicã Localã ºi comunitatea localã
– Mãsuri administrative menite sã sprijine comunitãþile de romi – asigu-
rarea proprietãþii asupra terenurilor familiilor rome pentru a-ºi asigura
bunurile necesare
– Angajarea unor consilieri romi în administraþia publicã localã (aºa cum
se stipuleazã în Strategia pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor)
– Corectitudine politicã - „rom” versus „þigan”
– Subreprezentarea grupurilor etnice în rândurile Jandarmeriei (poliþia
ordinii publice).

În baza experienþei acumulate la primele douã activitãþi, a fost conceputã
lucrarea de faþã, privind prevenirea conflictelor la nivel de grup în comu-
nitãþile multiculturale, inclusiv prevenirea eventualului comportament dis-
criminatoriu al agenþilor de poliþie faþã de persoane aparþinând minoritãþilor.

Ca urmare a rezultatelor obþinute în cadrul proiectului Prevenirea ºi ges-
tionarea conflictelor la nivelul comunitãþilor multiculturale, la data de 9 sep-
tembrie 2002 a fost semnat un Protocol de colaborare între Ministerul de
Interne (MI) ºi Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã, care
deschide noi posibilitãþi de a derula ºi pe mai departe activitãþi pe aceeaºi
tematicã sau în probleme conexe, dar ºi cu alte structuri din carul MI (jan-
darmerie, poliþe de frontierã etc.).
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În baza acestui protocol, au fost întocmite ºi depuse spre a obþine co-
finanþare mai multe proiecte care vizeazã continuarea ºi extinderea acestor
activitãþi. Astfel, proiectul Promovarea bunei guvernãri în comunitãþi multi-
culturale. Acces ºi participare a minoritãþilor etnice la viaþa publicã a fost
agreat de cãtre Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, care a
oferit un suport material pentru derularea lui în perioada iulie 2003-iunie
2004, acoperind urmãtoarele activitãþi:

1. Sesiuni de formare pentru ofiþeri superiori de poliþie
2. Întâlniri comunitare
3. Campanii de promovare a accesului tinerilor aparþinând minoritãþilor

etnice în structurile poliþiei

100



101

Margareta Fleºner

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN RELAÞIA
POLIÞIE – COMUNITATE MULTICULTURALÃ

Raporturile sociale ºi luãrile de decizii determinã apariþia unor multi-
ple riscuri, constând în divergenþe de opinii, opoziþii sau înfruntãri între
indivizi ºi grupuri. Printre cele mai frecvente motive ale apariþiei acestor
situaþii sunt ciocnirile de interese contradictorii, disonanþe lingvistice sau
culturale, în general ce implicã înþelegerea reciprocã, aprecieri diferite ale
unei situaþii date.

Problemele ce rezultã din conflictele dintre persoane sau grupuri pot fi
rezolvate mai mult sau mai puþin corect, conform unor consensuri obþinute
în mod neaºteptat sau în virtutea unor concesii mai mult sau mai puþin per-
tinente.

Considerãm a fi foarte important ca abandonarea punctelor de vedere sã
nu se facã în lipsa unei argumentaþii convenabile ºi a unei consultãri prudente
a fiecãrei pãrþi, sens în care este necesar ca în faþa situaþiilor conflictuale per-
soanele implicate sã fie antrenate, printr-o anumitã varietate de exerciþii, sã-ºi
dezvolte capacitatea de a sesiza unele disfuncþionalitãþi, dar ºi de a intra în
raporturi de comunicare menite sã nu sacrifice nici un punct de vedere.

Dacã în orice comunitate comunicarea mijloceºte cunoaºterea ºi
apropierea indivizilor ºi grupurilor sociale, în comunitãþile multiculturale
poate fi consideratã o adevãratã resursã strategicã în depãºirea situaþiilor
tensionate sau a conflictelor. Punctul de plecare în a vedea astfel lucrurile
rezidã în faptul cã în primul rând comunicarea este o percepþie. Deºi implicã
transmiterea, intenþionatã sau nu de informaþii destinate sã lãmureascã sau
sã influenþeze o persoanã sau un grup în calitate de receptori, comunicarea
nu se reduce la aceasta. În acelaºi timp în care o informaþie este transmisã,
se produce o acþiune asupra subiectului receptor ºi un efect retroactiv (feed-
back) asupra persoanei emiþãtoare care, la rândul ei, este influenþatã.

De asemenea, limbajul nu este singurul mijloc de comunicare, un rol
esenþial avându-l ºi mimica, gesturile. Pe de altã parte, nu toate comunicãrile
se exprimã în mod raþional; se percepe mai mult decât se comunicã o clari-
tate – se poate vorbi de comunicare de la inconºtient la inconºtient, prin per-
ceperea unor indici subtili, neconºtientizaþi. Putem comunica uneori mai
mult decât prin limbaj, prin atitudine, prin expresia feþei, prin modul în care
ne deplasãm, prin vestimentaþie etc.

O altã premisã a unei bune comunicãri necesare poliþiºtilor care lucreazã
în comunitãþile multiculturale este educaþia interculturalã, înþeleasã ca edu-
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1 Poliþiºtii sunt puºi în situaþia de a descrie propria raportare la comunitatea din care fac
parte, din aceastã perspectivã. Sunt evidenþiate avantajele celor ce cunosc limba
minoritãþii respective, obiceiurile sau a celor care prin participarea la viaþa socio-cul-
turalã a comunitãþii respective cunosc stilul de viaþã al localnicilor, fiind mult mai
apropiaþi de înþelegerea mentalitãþilor membrilor comunitãþii.

2 Facem referire la unele conflictele violente din perioada 1992-1994, ce puteau fi evi-
tate dacã ar fi existat o mai bunã comunicare, inclusiv a poliþiºtilor cu unele grupuri
etnice. S-a subliniat în repetate rânduri cã în unele comunitãþi declanºarea con-
flictelor violente au deschis rãni sociale grave, care au împiedicat convieþuirea paºnicã
multã vreme dupã ce conflictul s-a încheiat.

caþie pentru deschiderea culturalã, pentru acceptarea diferenþelor culturale ºi
pentru depãºirea prejudecãþilor socio-culturale ºi etnocentrismului. Ne refe-
rim aici la cultura cotidianã ce implicã formele simple de interacþiune umanã,
de la simplele reguli de politeþe sau de stabilire a contactelor ºi de menþinere
a comunicãrii pânã la regulile cooperãrii în cadrul instituþiilor1.

Dacã a comunica înseamnã, într-un context mai larg, a percepe, educaþia
interculturalã poate fi consideratã o „ºcoalã a percepþiei”, a percepþiei de
sine, a celuilalt, a grupurilor, a comunitãþii în care trãieºti. Educaþia cultura-
lã are astfel urmãtoarele obiective fundamentale:

– dobândirea capacitãþii de a gândi din perspectiva altor grupuri etnice;
– stimularea solidaritãþii sociale;
– respectul culturii celuilalt;
– dezvoltarea atitudinilor pentru colaborare interetnicã.
De asemenea, educaþia interculturalã înseamnã ºi a deveni conºtient de

neînþelegerile inevitabile. Nu putem pretinde cã aceastã coexistenþã a unor
grupuri etnice diferite este întotdeauna paºnicã, fãrã probleme. Mai curând
trebuie avutã în vedere dezvoltarea unui proces de comunicare de naturã a
preveni violenþa ºi a depãºi neînþelegerile atunci când ating nivelul insu-
portabilitãþii. Prin educaþie interculturalã se realizeazã tocmai depãºirea
conflictelor într-o manierã nonviolentã2.

Pentru a atinge nivelul de competenþã necesarã unei optime comunicãri,
poliþiºtii trebuie sã-ºi însuºeascã anumite deprinderi comportamentale ºi
tehnici specifice de comunicare, ce pot fi învãþate, evaluate, practicate ºi per-
fecþionate. Dintre elementele necesare comunicãrii în grup, s-a pus accentul
pe claritatea comunicãrii (a mesajului ce urmeazã a fi transmis), ascultarea
tuturor punctelor de vedere, cooperarea eficientã, furnizarea feedback-ului,
câºtigarea încrederii membrilor comunitãþii, dispersarea ostilitãþii ºi con-
centrarea spre sarcinile comune.

Deprinderile fundamentale de comunicare sunt grupate în: deprinderi
de recepþionare a mesajelor, deprinderi de interpretare a informaþiilor ºi cele
de redare a mesajelor.

Modul individual de recepþionare a stimulilor externi ºi a influenþelor
celor interni (autoanalizã ºi autocunoaºtere) creºte abilitatea de a comunica
prin intermediul dezvoltãrii capacitãþii de generare a relaþiilor pozitive ca
rezultat al comunicãrii. În procesul de comunicare, o importanþã deosebitã o
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au atitudinea ºi percepþia. Atitudinile sunt condiþionate de componenta cog-
nitivã „cum gândim”, cea emoþionalã „ce simþim” ºi componenta comporta-
mentalã „cum tindem sã acþionãm”.

În scopul formãrii-perfecþionãrii deprinderilor de a asculta eficient ceea
ce ni se comunicã, cele mai importante reguli sunt:

– atitudinea de interes pentru vorbitori prin intermediul limbajului non-
verbal;

– încurajarea vorbitorului prin întrebãri menite sã conducã la dez-
voltarea procesului de comunicare;

– verificarea înþelegerii corecte a mesajului, solicitarea clarificãrilor,
folosirea adecvatã a feedback-ului;

– neanticiparea cuvintelor vorbitorului.

Avertismente practice

a. La nivelul propriei persoane
– asigurarea unei stãri de confort;
– eliminarea problemelor legate de autoexpunere ºi exploatarea valen-

þelor acesteia: 
• favorizarea autocunoaºterii;
• îmbunãtãþirea climatului comunicãrii;
• dezvoltarea relaþiilor pozitive;
• evitarea interpretãrilor greºite.
– orientarea interpersonalã în comunicare – maniera în care este contro-

latã, filtratã, solicitatã informaþia relevantã pentru relaþiile stabilite (compo-
nentã a stilului de comunicare).

b. La nivelul raportului cu celãlalt
– verificarea disponibilitãþii de ai acorda atenþie celuilalt (individ sau

grup);
– asigurarea aceluiaºi interes pentru fiecare individ sau grup aparþinând

diverselor grupãri etnice;
– pregãtirea pentru acceptarea tuturor raporturilor de comunicare printr-o

atitudine principial echidistantã ºi de nonrespingere.
c. La nivelul obiectivelor ºi al intenþiilor
– aprecierea gradului de adecvare a obiectivelor în raport cu atitudinile

ºi invers;
– pregãtirea în vederea înþelegerii propriilor reacþii faþã de celãlalt;
– verificarea gradului de acceptare a obiectivelor sau a intenþiilor.

d. La nivelul limbajului
– stabilirea unei varietãþi a canalelor de transmitere a informaþiilor;
– verificarea gradului de adecvare a codurilor utilizate ºi/sau a compati-

bilitãþii lor.
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e. La nivelul reprezentãrilor
– favorizarea apariþiei conotaþiilor cu proprietãþi de facilitare a comu-

nicãrii;
– recurgerea la exemple, la evenimente ce mijlocesc buna comunicare.
f. La nivelul comportamentelor de exprimare sau de rãspuns
– alegerea comportamentului adecvat (de suport, de decizie, de evaluare,

de chestionare, de interpretare) în concordanþã cu atitudinea realã;
– varietatea comportamentelor utilizate pentru a se evita monotonia,

þinându-se cont de modificãrile de atitudine.

Tehnici necesare pentru o comunicare persuasivã în 
comunitãþile multiculturale

1. Monitorizarea gradului de implicare a grupurilor etnoculturale în
rezolvarea stãrilor tensionate din comunitate.

Se pot distinge pe de o parte grupuri foarte implicate, dar cu multe idei,
convingeri bine fixate, ce pot fi foarte greu de schimbat, iar pe de altã parte
grupuri „sceptice sau „neutre” ce pot fi în multe situaþii mai uºor de convins
de unele greºeli în percepþia evenimentelor.

2. Folosirea credibilitãþii instituþiei, în sensul de a o menþine ºi de a fi
folositã în scopul unei comunicãri optime, dacã se pleacã de la premisa cã
ea existã, sau de a fi câºtigatã pas cu pas dacã instituþia este afectatã în imagi-
ne într-un anumit moment (se aduc în discuþie ºi exemple, în care proble-
mele de comunicare pe care le au unii poliþiºti afecteazã credibilitatea insti-
tuþiei).

3. Construirea ºi folosirea unei baze comune de interese comunitare
Cointeresarea comunitãþii în a depãºi problemele, tensiunile, reprezintã

nu numai un deziderat al parteneriatului poliþie-comunitate, ci ºi o tehnicã
eficientã de deblocare a comunicãrii în general într-o comunitate ºi în spe-
cial cea caracterizatã prin multiculturalitate.

4. Comunicarea în „zona de confort”, în domeniul de acceptare
Este important sã se accentueze asupra acelor aspecte acceptate de

întreaga comunitate ºi sã nu se evidenþieze ostentativ în cadrul comunicãrii
interesele unui anumit grup, în acest sens fiind decisivã poziþia poliþistului

Într-o comunitate multicultaralã diferenþele dintre persoane ºi grupuri
dau naºtere unor tensiuni care nu pot fi exprimate, constituindu-se în ade-
vãrate surse de conflict. De cele mai multe ori liderii se apãrã împotriva
fenomenelor emoþionale care tind sã se descarce asupra lor, încercând sã con-
troleze aceste conflicte. Sunt implicate inevitabil autoritãþile locale ºi insti-
tuþiile menite sã controleze situaþia. Poliþiºtii trebuie sã acþioneze, dar ºi la
nivelul activitãþii lor apar distorsiuni dacã nu cunosc bine ceea ce se întâm-
plã sau ceea ce se poate întâmpla într-o astfel de situaþie. În vederea stabilirii
unor raporturi mai reale, importantã este facilitarea comunicãrii. Dincolo de
conflictele ce-ºi pot face apariþia, se stabilesc raporturi mai exacte, iar în
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activitatea fiecãrei persoane (investitã cu autoritate sau nu) se va produce
modificarea: autoreglarea prin armonizarea rolurilor ºi obligaþiilor, pe de o
parte, ºi comunicarea problemelor legate de îndeplinirea lor, pe de altã parte.
Astfel, va fi posibilã eliminarea rigiditãþii în stabilirea relaþiilor ºi atribuirea
de responsabilitãþi mereu mai vaste fiecãrei persoane sau grup.

În tot acest context, comunicarea este factorul detensionant, iar tehnicile
de perfecþionare a ei devenind coordonate absolut necesare (perfecþionarea
poliþiºtilor în acest sens fiind nu numai binevenitã, dar ºi constituind un
exemplu pentru categorii de personal din alte instituþii). Este ºi motivul pen-
tru care am identificat comunicarea ca fiind „resursã strategicã” în procesul
de cunoaºtere a comunitãþilor multiculturale ºi, prin valenþele ei relaþionale,
element fundamental în depãºirea situaþiilor tensionate sau conflictuale.
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Marina Roman

CADRUL NORMATIV DE REGLEMENTARE 
A INTERVENÞIEI POLIÞIEI ÎN CAZ DE CONFLICT

Moto: Va câºtiga acela care ºtie când sã lupte ºi când nu.
(Sun-Tzu – Arta rãzboiului)

Ca autoritate publicã, chematã sã asigure aplicarea ºi respectarea legii,
poliþia este un instrument de control, dar ºi de represiune, în situaþiile în
care forþa fizicã devine necesarã pentru impunerea ordinii de drept.

Când ºi cum se poate recurge la forþã pentru menþinerea sau restabilirea
ordinii de drept, aceasta este încã o întrebare deschisã, deºi existã în orice
stat democratic regulamente care stabilesc situaþiile în care Poliþia poate sau
chiar trebuie sã recurgã la aceste mãsuri limitã. Din acest considerent, poliþia
are o responsabilitate majorã nu doar în aplicarea legii, dar ºi în aplicarea
mãsurilor preventive care sã reducã incidenþa situaþiilor limitã, în care sin-
gura alternativã pentru menþinerea ordinii de drept rãmâne forþa 

Ordinea publicã este strâns legatã de ordinea de drept sau constituþiona-
lã ºi presupune desfãºurarea relaþiilor sociale în conformitate cu prevederile
legale.

Ea reprezintã o cerinþã esenþialã a stabilitãþii interne, o dorinþã a
majoritãþii membrilor comunitãþii, care simte nevoia protejãrii vieþii,
sãnãtãþii ºi bunurilor materiale proprii.

Întrucât atribuþiile ºi scopul principal al acþiunilor pentru asigurarea
ordinii publice îl constituie protejarea persoanelor ºi a bunurilor acestora,
actul de ripostã este legitim chiar dacã el se desfãºoarã cu fermitate crescutã,
iar alte ori în forþã.

Principiile care stau la baza folosirii forþei în 
intervenþiile poliþiei

Trebuie respectate cu stricteþe urmãtoarele principii: legalitatea inter-
venþiei, nonsurprinderea, gradualitatea, proporþionalitate, riscul minim,
imparþialitatea, principiile respectãrii demnitãþii umane, confidenþiali-
tatea.

Principiile enunþate constituie repere fundamentale de care trebuie sã
þinã seama atât instituþia în ansamblul ei, dar ºi fiecare poliþist în parte atunci
când pregãteºte sau executã nemijlocit activitãþi ce implicã folosirea forþei.
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Respectarea principiilor reprezintã executarea realizãrii activitãþilor fãrã
riscuri ºi cu garantarea îndeplinirii la parametrii superiori a misiunilor
încredinþate.

Aceste principii s-au cristalizat ºi structurat pe baza legislaþiei interne ºi
internaþionale în materie, din practica poliþiei ºi din analiza reacþiei comu-
nitãþii la intervenþiile în forþã ale poliþiei.

Cunoaºterea ºi respectarea acestora în orice situaþie reprezintã garanþia
reuºitei în raporturile atât cu legea, cât ºi cu comunitatea.

1. Legalitatea intervenþiei ºi legitimitatea – Legea nr. 218/2002 prevede
cã Poliþia românã îºi desfãºoarã activitatea în baza ºi în executarea legii.
Alegerea ºi folosirea mijloacelor de intervenþie se va face numai în condiþi-
ile legii, inclusiv cu reglementãrile cadru internaþionale la care România este
parte. Orice acþiune în afara cadrului legal afecteazã imaginea ºi autoritatea
poliþiei, scade încrederea populaþiei, disponibilitatea acesteia de a se impli-
ca în activitãþi parteneriale cu poliþia. Poliþistul trebuie sã aibã acele
cunoºtinþe care sã-i permitã sã facã corelaþia între situaþia de fapt ºi cadrul
legal aplicabil în modul sãu de acþiune.

2. Nonsurprinderea – Folosirea forþei nu este un scop în sine în activi-
tatea poliþistului, el va apela la aceasta doar pentru a obþine o anumitã con-
duitã în conformitate cu legea.

Folosind mijloacele cu care a fost investit prin lege, poliþistul va atenþiona
ºi soma în prealabil pe cel care nu înceteazã acþiunile sale ilegale – în unele
cazuri va repeta – despre iminenta folosire a forþei ºi a mijloacelor din dotare.

Atenþie: avertizarea ºi somaþia nu sunt obligatorii în cazul în care asupra
poliþiºtilor sau persoanelor se exercitã violenþe, ori acestea se aflã într-un peri-
col imediat.

3. Gradualitatea – presupune folosirea progresivã, treptatã, de cãtre
poliþist a formelor, procedeelor ºi mijloacelor de acþiune, de la cele mai sim-
ple pânã la cele care presupun exercitarea unui nivel ridicat de violenþã.

Sintetizând, gradualitatea este trecerea de la un minimum de forþã pe care-l
presupune potenþialul fizic al poliþistului la utilizarea armei de foc.

Folosirea gradualã a forþei nu implicã o respectare strictã a etapelor pro-
gresive în situaþia în care timpul material, starea de pericol în care se aflã vic-
tima sau poliþistul ºi mijloacele folosite de autor nu permit acest lucru.

4. Proporþionalitatea ºi limitarea – Acest principiu este esenþial în
luarea deciziei de iniþiere a reacþiei prin forþã, de stabilire a nivelului forþei
necesare ºi de încetare a folosirii.

Folosirea forþei se va face numai dupã epuizarea tuturor mijloacelor
nonviolente, iar riposta se va opri de îndatã ce acþiunea care a determinat
intervenþia a încetat ori agresorul a fost imobilizat.
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Nu este permisã folosirea forþei peste limitele necesare opririi agresiunii
ºi înlãturãrii pericolului.

Exemplu:
Dacã pentru oprirea activitãþii violente a unei persoane sau a unui grup

de persoane recalcitrante se constatã cã doar folosirea forþei fizice a unuia
sau mai multor poliþiºti, chiar la intensitatea maximã, nu este suficientã pen-
tru stoparea agresiunii ºi înlãturarea pericolului creat, se va trece conform
principiului gradualitãþii la treapta urmãtoare, respectiv folosirea mijoacelor
tehnice din dotare (baston, pulverizator cu gaz iritant lacrimogen etc.).
Acestea nu vor fi folosite la potenþialul maxim câte vreme folosirea pondera-
tã amplificã forþa fizicã a poliþiºtilor ºi apare o rezultantã capabilã sã
opreascã acþiunile agresive.

5. Principiul riscului minim – atât pentru poliþiºti, cât ºi pentru turbu-
lenþi – are în vedere alegerea celor mai adecvate mijloace de intervenþie care
sã evite vãtãmãrile integritãþii corporale. Aplicarea forþei trebuie sã fie astfel
conceputã ºi realizatã încât sã se asigure maximum de protecþie al
poliþiºtilor, sã nu se expunã riscurilor inutile, iar cei vizaþi sã suporte
vãtãmãri minime. Toate la un grad care sã nu pericliteze reuºita acþiunii.

6. Imparþialitatea poliþiei ºi protecþia egalã pentru toate persoanele – La
intervenþia în forþã ºi folosirea mijloacelor din dotare se va þine cont numai
de gradul de violenþã manifestat de persoana implicatã, de vinovãþia
fiecãruia (se va stabili ulterior) la comiterea faptei ilicite, precum ºi de
mijloacele ºi metodele folosite. Orice alt criteriu bazat pe apartenenþa etnicã,
politicã, orientare sexualã, statut social, religie este interzis cu desãvârºire.

7. Respectarea demnitãþii umane – Forþa nu se va folosi ca un scop în
sine, nu va avea nuanþe de batjocurã, umilire, torturare, rãzbunare, va fi apli-
catã exclusiv ca o necesitate ºi cu un control absolut pentru a fi în mãsurã,
în orice moment, de a sesiza intenþia celui vizat de a renunþa la comporta-
mentul sãu agresiv.

Aceastã atitudine de fermitate, autoritate ºi control în folosirea forþei va
influenþa percepþia subiectului, care va constata cã nu este supus unui abuz
din partea poliþiºtilor, ci suportã o consecinþã a propriului comportament pe
care-l schimbã de îndatã, ceea ce determinã ca ºi acþiunea coercitivã sã
înceteze, legea urmând a fi aplicatã ºi respectatã fãrã a mai fi necesarã
apelarea la forþã. El va înþelege cã este vizat comportamentul sãu de la un
moment dat.

8. Principiul confidenþialitãþii – Protejarea datelor ce pot avea legãturã
cu viaþa personalã ºi pot fi dãunãtoare intereselor ºi reputaþiei acestora.

Secretizarea datelor ºi informaþiilor cu caracter secret ce nu pot fi desti-
nate publicitãþii.
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Legislaþia în vigoare ca suport al intervenþiei poliþiei în 
caz de conflict

A. Cadrul legislativ general
Constituþia; Codul Penal; Legea nr. 218/2002; Legea nr. 116/1998; Legea

nr. 60/1991; Legea nr. 17/1996.

B. Ordine MI ºi dispoziþii interne
A. 1. Legislaþia care reglementeazã intervenþia poliþiei în cazul mani-

festãrii violenþelor de grup care duc la tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.

Constituþia, în Titlul II – chiar dacã nu face referire expresã la noþiunea
de ordine ºi liniºte publicã, nu ar fi aplicabile dacã acest climat de normali-
tate, de stabilitate socialã nu ar fi asigurat.

În cuprinsul actului normativ invocat gãsim însã ºi referiri directe la
conceptul de ordine ºi liniºte publicã, dupã cum urmeazã:

– art. 26 alin. 2
– art. 27 alin. 2 lit. c
– art. 36 (libertatea întrunirilor)
– art. 87 (1)
– art. 130 alin. 1
Restabilirea ordinii ºi liniºtii publice, acþiunile necesare, nu pot fi abordate

izolat de cele de menþinere a ei, cele douã completându-se reciproc.

Legea nr. 218/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei române
Potrivit dispoziþiilor acestei legi, Poliþia românã este instituþia specializa-

tã a statului care face parte din Ministerul de Interne ºi exercitã pe teritoriul
þãrii, în condiþiile legii, atribuþiile privind apãrarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale persoanelor, a avutului privat ºi public, prevenirea ºi
descoperirea infracþiunilor, respectarea ordinii ºi liniºtii publice.

Din conþinutul capitolului III – care stabileºte atribuþiile Poliþiei Române
– ºi capitolul V, drepturile ºi obligaþiile poliþistului în realizarea atribuþiilor
ce-i revin potrivit legii, rezultã competenþa pentru intervenþia în restabilirea
ordinii ºi liniºtii publice, respectiv în intervenþia în cazul de conflict, pre-
vãzute de art. 31 mai ales de art. 34.

Legea nr. 116/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Jandarmeriei
române

Art. 21, lit. c ºi e – Jandarmeria românã are urmãtoarele atribuþii:
Asigurã, cu alte autoritãþi publice abilitate, ordinea cu ocazia întrunirilor

ºi manifestãrilor. Îndeplineºte împreunã cu poliþia misiuni pentru
menþinerea ordinii publice, prevenirea ºi combaterea infracþiunilor ºi a altor
încãlcãri ale normelor legale în vigoare.
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Legea nr. 60/1991 (republicatã) privind organizarea ºi desfãºurarea
adunãrilor publice

Art. 4 – Primãriile municipale, orãºeneºti sau comunale ºi organele
locale ale poliþiei sunt obligate sã asigure condiþiile necesare în vederea
desfãºurãrii normale a adunãrilor publice, iar organizatorii au obligaþia sã
întreprindã acþiunile ce se impun pentru ca acestea sã se desfãºoare în con-
formitate cu prevederile art. 2.

Art. 16 – Comandanþii organelor locale de poliþie ºi jandarmeriei sau per-
soanele desemnate de acestea au obligaþia de a asigura protecþia participanþilor
ºi de a stabili împreunã cu organizatorii mãsurile ce trebuie luate pentru
desfãºurarea adunãrilor publice declarate în condiþii de deplinã ordine.

Observaþia ce se impune este cã actele normative prezentate aratã cã
instituþia are atribuþii în domeniu, rãmânând în sarcina specialiºtilor elabo-
rarea procedurilor concrete de îndeplinire a acestora, desigur, în conformi-
tate cu normele legale în vigoare.

Înainte de a trece la actele normative interne, aº dori sã precizez legis-
laþia care incrimineazã penal ºi contravenþional faptele ce au drept con-
secinþã tulburarea ordinii ºi liniºtii publice:

Codul Penal, Cap. V, Titlul IX – Tot în Codul Penal regãsim o multitu-
dine de infracþiuni care pot genera sau care apar pe fondul manifestãrilor
violente de grup ºi duc la tulburarea ordinii ºi liniºtii publice (Titlul II, III,
V, VI ºi IX)

Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor
norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice.

Art.2 – stabileºte contravenþiile.
Legea nr. 60/1991 privind organizarea ºi desfãºurarea adunãrilor publice

art. 2.
Art. 25-26 – contravenþiile.

Situaþii generale de folosire a forþei sunt multiple, practic nu existã
sarcinã de serviciu care sã nu presupunã ºi eventualitatea folosirii forþei
chiar dacã legea nu prevede în mod expres aceasta de fiecare stat.

Trebuie sã fie pregãtit sã foloseascã forþa când aceasta se impune.
Singurele situaþii în care nu se poate utiliza forþa sunt doar cele pre-

vãzute în mod clar de lege (cercetare abuzivã, torturã).
Având în vedere criteriul scopului imediat urmãrit prin utilizarea forþei

în activitatea curentã, se disting urmãtoarele situaþii:
– restabilirea ordinii ºi liniºtii publice;
– executarea unor mãsuri poliþieneºti;
– protecþia persoanelor ºi a bunurilor;
– reþinerea infractorilor;
– acordarea de sprijin persoanelor cu funcþii ce implicã exerciþiul autori-

tãþii publice;
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– autoprotecþie.
Situaþiile generale de utilizare a forþei au fost cristalizate exclusiv din

analiza dispoziþiilor legale în vigoare care stabilesc atribuþiile ºi compe-
tenþele poliþiei, a drepturilor ºi obligaþiilor poliþiºtilor în rezolvarea acestora,
precum ºi a practicii unitãþilor de poliþie.

Apreciem cã poliþistul trebuie sã-ºi însuºeascã principiile de bazã ale
activitãþii în acest domeniu, iar din experienþa personalã ori a altor colegi sã
capete capacitatea de a evalua corect ºi rapid orice situaþie concretã în care
se aflã la un moment dat ºi, raportându-se la toate aceste repere, sã gãseascã
ºi sã adopte cu uºurinþã cea mai bunã soluþie de rezolvare a problemei cu
care se confruntã.

Astfel, apreciem cã pregãtirea poliþiºtilor în domeniul prevenirii forþei
trebuie sã se axeze pe urmãtoarele coordonate:

– identificarea ºi însuºirea cadrului legislativ intern ºi internaþional care
reglementeazã folosirea forþei;

– analiza cazurilor reprezentative de folosire a forþei din practica
unitãþilor ºi subunitãþilor de poliþie;

– identificarea situaþiilor generale ce pot necesita folosirea forþei;
– formularea ºi însuºirea principiilor generale ce trebuie sã stea la baza

folosirii forþei;
– conceperea principalelor modalitãþi de intervenþie;
– dezvoltarea capacitãþii de adaptare corectã la situaþii noi, nepre-

vãzute, a principiilor generale, a experienþei acumulate din cazurile cu
care s-a confruntat personalul ori din practica organelor de poliþie;

– dezvoltarea condiþiei fizice, a deprinderilor de autoapãrare ºi mânuirea
tehnicii din dotare;

Toate acestea pot fi realizate prin pregãtirea juridicã de specialitate, în
domeniul tacticii poliþieneºti ºi pregãtirea fizicã militarã.

Ordine, dispoziþii

Ordinul MI nr. 837/16.02.1999 completat de Ordinul MI nr. S/1018/1999:
Prin aceste ordine se reglementeazã intervenþia poliþiei în cazul manifestãrilor
violente de grup, ce duc la tulburarea gravã a ordinii ºi liniºtii publice.

Pentru cele care conduc la tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, inter-
venþia nu e reglementatã de o metodologie anume, ea se realizeazã dupã o
procedurã consacratã de practica pozitivã a unitãþilor de poliþie în confor-
mitate cu prevederile legislaþiei în vigoare ºi ale unor principale acte nor-
mative cu caracter intern, ºi anume:

– Dispoziþia IGP nr. S/101/1995 privind organizarea ºi desfãºurarea acti-
vitãþii sectoriºtilor;

– Dispoziþia nr. 118/2002 privind activitatea poliþiºtilor în mediul rural;
– Dispoziþia IGP nr. 112/2000 privind folosirea forþei ºi a mijloacelor din

dotare.
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A. Folosirea forþei fizice – În vederea îndeplinirii atribuþiilor de servi-
ciu ºi cu precãdere pentru depãºirea unor situaþii critice, poliþistul
foloseºte forþa fizicã.

Poliþistul va folosi forþa fizicã ºi tehnicile de autoapãrare numai în situ-
aþii în care apreciazã cã este absolut necesar. Acesta poate utiliza tehnicile
de lovire cu braþele ºi picioarele sau poate aplica procedee ale luptei corp la
corp de la cele mai simple prize de fixare ºi imobilizare, pânã la secerãri ºi
aruncãri.

B. Folosirea principalelor mijloace tehnice din dotare 
Bastonul de cauciuc poate fi utilizat atunci când celelalte mijloace ºi

procedee nu dau rezultate. El trebuie folosit în limita necesitãþii, aplicarea
loviturilor încetând de îndatã ce agresorul a renunþat la acþiunea sa ºi s-a
conformat dispoziþiilor legale date de poliþist.

Pulverizatorul cu substanþã iritant lacrimongenã poate fi folosit pentru
împiedicarea ºi neutralizarea acþiunii persoanelor agresive care tulburã grav
ordinea ºi liniºtea publicã, atacã poliþistul sau alte persoane, acþiuni ce nu
au putut fi înlãturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale.
Folosirea sa este acceptatã numai pentru imobilizarea persoanei ºi se va þine
cont în mod obligatoriu de locul în care se desfãºoarã intervenþia ºi de
direcþia în care bate vântul.

Cãtuºele – Încãtuºarea este o mãsurã de prevedere ºi siguranþã care se
aplicã pentru imobilizarea reþinuþilor, arestaþilor ºi persoanelor agresive în
urmãtoarele cazuri: dacã rezistenþa opusã nu poate fi înfrântã altfel; dacã
existã pericol de atac sau evadare; când starea psihicã în care se aflã prezin-
tã pericol pentru integritatea lor sau altor persoane; transferarea prin locuri
aglomerate sau prin zone ce ar putea favoriza evadarea.

C. Folosirea armelor albe ºi de foc 
Poliþistul poate face uz de armele albe sau de foc din dotare numai în

cazuri de absolutã necesitate ºi când folosirea altor mijloace de împiedicare
sau constrângere nu este posibilã. Situaþiile în care este permisã folosirea
unor astfel de arme sunt strict prevãzute în lege.

Folosirea forþei reprezintã un ansamblu de factori de control, de la lim-
bajul gesturilor ºi comunicarea oralã, dupã care urmeazã controlul fizic ne-
înarmat, folosirea armelor care nu provoacã vãtãmarea corporalã, ultimul
fiind folosirea armelor de foc.

Într-un stat democratic, poliþia trebuie sã foloseascã acel nivel de forþã
care îi permite sã-ºi facã datoria, iar aceasta este de dorit sã fie cât mai
coborât.
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Silviu Eruºencu

NEGOCIEREA ªI MEDIEREA ÎN CONFLICT

1. Prezentare generalã

În cadrul programului de reformã în justiþie, Ministerul Justiþiei a iniþiat
în urmã cu câþiva ani un proiect de lege privind introducerea medierii ca
metodã de rezolvare a confruntãrilor dintre pãrþi aflate în conflict, care a fost
precedat de un program ce ºi-a propus promovarea acestei instituþii atât în
rândul persoanelor cu pregãtire juridica, cat ºi a justiþiabililor. Deºi legislaþia
româneascã nu cuprinde dispoziþii generale privind aplicarea medierii ca
proces, legea conflictelor de muncã face referire la mediere ca metodã de
rezolvare a disputelor.

Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei a adoptat la 21 ianuarie
1998 Recomandarea nr. 98 privind medierea familialã, prin care, pornind de
la realitatea cã numãrul litigiilor este în continuã creºtere, inclusiv cele cu
elemente de extraneitate, iar medierea familialã este în multe state un mijloc
eficient de rezolvarea acestora, recomandã statelor membre ale Consiliului
Europei sã constituie sau, dupã caz, sã dezvolte mecanismele medierii fami-
liale ºi sã se asigure cã sunt respectate principiile acestora.

Medierea, ca mod de rezolvare a litigiilor civile, câºtigã tot mai mult
interes ºi credibilitate în Europa datoritã avantajelor pe care le reprezintã
faþã de judecarea proceselor de cãtre instanþele de judecatã sau arbitrale.

În primul rând, medierea poate degreva activitatea instanþelor de jude-
catã, fapt care este de naturã a conduce la creºterea calitãþii actului de
justiþie.

În al doilea rând, pe plan social, rezolvarea conflictelor de cãtre pãrþi,
prin negociere, desfãºuratã în prezenþa unui mediator, urmãreºte rezolvarea
conflictelor prin consens, având loc astfel restaurarea echilibrului în relaþi-
ile interumane.

În plus, medierea asigurã pãstrarea relaþiilor între pãrþi ºi dupã ter-
minarea procedurilor în justiþie, lucru deosebit de important mai ales atunci
când hotãrârea se reflectã direct asupra terþilor, de exemplu, copii în cazul
divorþurilor.

Având în vedere toate acestea, poliþiile europene se preocupã tot mai
mult sã introducã medierea ca metodã alternativã sau complementarã de
intervenþie a poliþiei în situaþiile în care stricta aplicare a legii nu asigurã în
totalitate repararea traumelor produse prin comiterea unei fapte.
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Constatându-se cã, în marea lor majoritate, faptele grave sunt comise ca
urmare a nerezolvãrii unor dispute generate de cauze civile, domeniu în care
poliþia nu are competenþe, accesul la justiþie a devenit limitat datoritã situaþiei
socio-economice, transformând justiþiabilii în justiþiari, iar dupã aplicarea legii
se constatã, în unele cazuri, o escaladare a tensiunilor dintre parþi, care pot
duce la confruntãri violente. De aceea, folosirea medierii în aceste situaþii, de
cãtre poliþie, constituie o acþiune preventivã.

Prin demersurile fãcute de societatea civilã, în Codul Ocupaþional
Român este prevãzutã profesia de mediator. Aceasta se poate desfãºura
numai în conformitate cu Standardul profesiei de mediator.

2. Ce este medierea?

Medierea este un proces structurat prin care pãrþile aflate în conflict sunt
ajutate de o parte neutrã ºi imparþialã, mediator, sã negocieze problema care
face obiectul litigiului dintre ele, astfel încât sã ajungã la un acord.

Regulile medierii

Mediatorul este imparþial – Conduce procesul de mediere realizând pãs-
trarea echilibrului dintre parþi, veghind ca nici o parte sã nu fie dezavanta-
jatã sau sã nu se simtã dezavantajatã, sã evite orice formã de manipulare,
intimidare sau ameninþare. 

Este foarte important ca mediatorul sã nu fie perceput ca fiind în relaþii
preexistente (personale) cu nici una dintre pãrþi. 

Mediatorul este neutru – Mediatorul nu poate impune sau sugera o
soluþie pãrþilor ºi nu trebuie sã le incite pentru ca acestea sã ajungã la soluþia
pe care o doreºte el. Pãrþile genereazã opþiuni, negociazã alternativele posi-
bile iar soluþia le aparþine în întregime. Mediatorul faciliteazã comunicarea
ajutând pãrþile sa-ºi identifice interesele comune care le-ar determina sã
gãseascã o soluþie, menþine dialogul, atenþioneazã pãrþile atunci când soluþia
gãsitã implicã o terþã persoanã sau este în discordanþã cu prevederile legale
(nu dã consultaþii juridice). Mediatorul gestioneazã procesul de mediere,
respectând anumite etape ºi reguli.

Mediatorul acþioneazã în baza unui cod deontologic – Acesta îl obligã
sã ajute pãrþile sã gãseascã soluþiile cele mai echitabile pentru ambele parþi. 

Durabilitatea acordului final depinde de mãsura în care satisface
interesele:

– pãrþilor într-o mare mãsurã;
– colaterali într-o mãsurã acceptabilã;
– indirecþi în mãsura în care pot tolera acordul.
Este cea mai bunã opþiune generatã de pãrþi.
Este o mãsurã legitimã pentru toþi ºi aceasta se observã ºi se mãsoarã

prin compararea cu criterii obiective.

116



Prevenirea ºi gestionarea conflictelor

ANGAJAMENTELE vor fi rezonabile ºi realiste, acceptate de ambele
pãrþi ºi vor specifica cine, unde, când, cum se vor pune în practicã.

a. Tentaþii pentru un mediator:
– ªtie toate rãspunsurile
– Dã sfaturi
– Ia partea unuia sau altuia
– Foloseºte un limbaj neclar sau indirect
– Se simte neconfortabil în momentele de tãcere
– Vrea sã aibã succes prin ajungerea la un acord cu orice preþ.

3. Etapele procesului de mediere

ETAPA 1

ETAPA 2 

ETAPA 3

ETAPA 4
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Pregãtirea medierii 
(istoricul disputei, date despre pãrþi), invitarea pãrþilor

Strângerea informaþiilor 
Sistematizarea intereselor, opþiunilor, criteriilor fiecãrei pãrþi

PARTEA A PARTEA B

Identificarea problemei
Prin ascultare activã se identificã interesele comune ºi resor-

turile intime care au dus la divergenþe.
Prin reformulare pozitivã ºi refrazare se reconstrueºte cu pãrþile

problema.

Înfãþiºarea pãrþilor pentru mediere 

Destinderea atmosferei Calmarea spiritelor
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ETAPA 5 

ETAPA 6 

ETAPA 7

4. Ce legãturã este între mediere ºi activitatea curentã 
a poliþistului?

Tehnicile folosite în mediere sunt foarte importante în activitatea poliþistu-
lui. Aceste tehnici de comunicare ajutã atât la ascultarea reclamantului, în tim-
pul anchetei suspecþilor, respectiv în timpul confruntãrilor, cât ºi a reclamatului.

În activitatea curentã a poliþiºtilor, atunci când apar dispute între per-
soane, acestea sunt invitate la sediul poliþiei, li se pune în vedere urmãrile
legale pe care le poate avea recurgerea la violenþã. Pãrþile implicate îºi iau
un angajament scris, îºi stâng mâna ºi pãrãsesc sediul poliþiei. Prin aceastã
activitate, poliþia îºi face datoria, dar nu rezolvã problema. Este suficient
sã intervinã un factor extern sau autocontrolul sã disparã prin consumul
de alcool, ºi angajamentul luat este uitat. Acesta situaþie se datoreazã în
primul rând faptului cã decizia nu aparþine pãrþilor, ea fiind determinatã
prin coerciþie. 

Dupã comiterea unei fapte penale, pe lângã prejudiciul creat victimei,
apare ºi întrebarea, „de ce eu?” Folosirea medierii ca metodã complementarã
în aceste situaþii, pe lângã faptul cã poate rãspunde acestei întrebãri, asupra
autorului realizeazã legãtura dintre fapta sa ºi toate implicaþiile pe care
aceasta a avut-o. 
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Elaborarea ºi evaluarea opþiunilor formulate

Optiuni favorabile
soluþionãrii conflictului

Negocierea opþiunilor,
criteriilor, intereselor

Încheierea înþelegerii
între pãrþi Legalizarea notarialã

Acordul pãrþilor 

Orientarea
pãrþilor cãtre

proces în 
justiþie

Dezacord

Menþinerea pe poziþii
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5. Ascultarea activã

Cel mai important element al comunicãrii este ascultarea activã. Existã
patru cãi de ascultare activã:

1. Folosiþi-va corpul pentru a spune „Te ascult”
– contact vizual frecvent
– aprobaþi din cap
– corpul orientat cãtre cel care vorbeºte
– însoþiþi gesturile prin: „Da”, „Înþeleg”, etc
2. Folosiþi „rãspunsuri ecou”. Se repetã un cuvânt sau o frazã rostitã de

vorbitor. Se concentreazã astfel în mod neagresiv atenþia vorbitorului asupra
lucrurilor neclare. Rãspunsurile ecou ajutã la direcþionarea fluxul infor-
maþional fãrã întreruperi majore.

3. Reformulaþi cu cuvintele dvs. punctul de vedere al vorbitorului. În
mediere reformularea se va face prin eliminarea caracterului negativ, fãrã a
schimba sensul ideii.

– concentraþi-vã asupra vorbitorului. „Dvs., consideraþi cã….”
– Includeþi fapte ºi sentimente. Gesturile ºi tonul vocii vã vor dirija cãtre

sentimente.
– Reformularea nu judecã ºi nu evalueazã, doar descrie empatic:
a) „Deci crezi din tot sufletul cã….”
b) „Felul în care vezi situaþia…”
c) „Te-ai simþit nefericit atunci când…”
d) „Te-ai supãrat destul de tare cu vecinul atunci când…”
e) „Dacã te înþeleg corect, tu….”
4. Rezumaþi puncte de vedere ale vorbitorului aºa cum le-aþi auzit.

Punctele cheie ale relatãrii vorbitorului sunt prezentate pentru a vã putea
concentra asupra problemelor ºi subiectelor. Dupã rezumare, convingeþi-vã
cã acesta este corect ºi complet, consultând vorbitorul.

Tehnici folosite în rezolvarea conflictelor bazate pe interes

A. Tehnici de comunicare
1. Pãrþile doresc sã stabileascã relaþia, comunicã, însã insuficient pentru

a identifica singure criteriile, interesele ºi opþiunile.
2. Facilitarea – Este tehnica prin care o parte neutrã ºi imparþialã (facili-

tatorul) ajutã pãrþile sã-ºi identifice singure opþiunile, interesele ºi criteriile,
pentru a dezvolta un plan comun de acþiune satisfãcãtor pentru fiecare.

3. Relaþia dintre pãrþi este în crizã, tensiunile sunt mari, comunicarea nu
existã.

Concilierea. O a treia parte (conciliatorul) acþioneazã ca intermediator
între pãrþi, promovând o atitudine pozitivã care sã le determine sã comunice
pentru construirea unui acord.
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Pãrþile se situeazã pe poziþii diferite, relaþia fiind tensionatã, manifestân-
du-se virulent una împotriva celeilalte, fapt ce împiedicã comunicarea.

Moderarea este tehnica prin care o persoanã neutrã ºi imparþialã (modera-
torul) îºi propune sã ajute pãrþile sã renunþe la poziþii ºi sã genereze alternative.

B. Tehnici de rezolvare a litigiilor
1. Pãrþile doresc sã stabileascã o relaþie sau se aflã într-o relaþie, comu-

nicã datoritã opþiunilor comune, dar cautã o cale reciproc satisfãcãtoare pen-
tru derularea în continuare a relaþiei.

Negocierea este tehnica prin care pãrþile genereazã alternative ºi gãsesc
singure o soluþie care sã satisfacã interesele ambelor parþi.

2. Relaþiile dintre pãrþi sunt tensionate. Fiecare doreºte ca relaþia sã con-
tinue, dar în anumite condiþii, fapt ce-i situeazã pe poziþii diferite.

Medierea este tehnica prin care o parte neutrã ºi imparþialã (mediatorul)
ajutã pãrþile sã pãrãseascã poziþiile ºi sã negocieze identificând singure soluþia.

Arbitrajul
Este modul de rezolvare a litigiilor patrimoniale de cãtre „tribunalul

arbitrar” (Codul de procedurã civilã, art. 340-370). Arbitrul administreazã
probe, spune care este soluþia „echitabilã” pe care o impune parþilor.

C. Tehnici de transformare a conflictului
Pãrþile sunt în crizã. Nu au destule date despre ce s-a întâmplat.

Sesizeazã pericolul, dar nu ºtiu ce sã facã.
Manipularea este tehnica prin care se oferã pãrþilor o alternativã vala-

bilã, acceptabilã de ambele pãrþi, care mutã pãrþile într-un conflict preexis-
tent latent care se poate rezolva.

Ce este negocierea?

Principiile negocierii 
O rezolvare negociatã, fãrã pierderi de vieþi omeneºti, este soluþia cea mai

bunã pentru o situaþie de crizã cu luare de ostateci. Cu toate acestea, procesul
de negociere nu este izolat, ci opereazã într-un anumit context. Situaþiile tac-
tice imaginate de poliþie prevãd soluþii pentru acþiunea în caz de predare
necondiþionatã sau în urma negocierilor, ori cuprind planuri de acþiune în
forþã, toate menite sã asigure preluarea ostatecilor fãrã victime. Atenþia princi-
palã este îndreptatã cãtre procesul de negociere, dar nu vor fi omise din calcul
ºi alternativele existente, inclusiv intervenþia forþelor speciale.

Unul dintre principalele obiective ale negocierii trebuie sã-l constituie
câºtigarea timpului necesar organizãrii unei intervenþii în forþã pentru
rezolvarea situaþiei (dacã este necesar). În negocierile purtate pentru elibera-
rea ostatecilor în condiþii de siguranþã trebuie sã se þinã seama ºi de urmã-
torii factori:
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– în cazul sechestrãrii unor ostateci, negocierile contribuie la diminuarea
stresului ºi anxietãþii, odatã cu trecerea timpului;

– vieþile ostatecilor devin din ce în ce mai sigure, pe mãsurã ce trece tim-
pul, datoritã „Sindromului Stockholm” sau fenomenului transferãrii;

– timpul câºtigat permite agresorilor evaluarea cu calm a situaþiei în care
se aflã, pentru luarea hotãrârilor ce se impun;

– timpul câºtigat permite strângerea de informaþii pentru elaborarea sce-
nariilor posibile;

– ostatecii în sine nu au nici o valoare pentru teroriºti (infractori)
– dacã intenþia iniþialã a celui ce ia ostateci este de a-i ucide, este puþin

probabil cã se poate face ceva pentru a preveni aceastã faptã. În aceste situ-
aþii existã posibilitatea ca incidentele sã se încheie înainte ca forþele de
ordine sã poatã interveni;

– de regulã, ostatecii nu sunt luaþi pentru ca sã fie omoraþi; nu trebuie sã
fie omisã ºi o astfel de alternativã;

– este în interesul deþinãtorului de ostateci sã nu se manifeste cu vio-
lenþã. Dacã acesta devine totuºi violent, forþele de ordine trebuie sã câºtige
confruntarea;

– cele mai multe negocieri nu sunt aºa „delicate” cum s-ar putea crede la
prima vedere;

– negociatorul nu este un factor de decizie în managementul situaþiilor
de crizã; el trebuie sã acþioneze în sprijinul strategiei de negociere, aleasã de
cãtre comandantul acþiunii. Va fi un fel de mediator între subiect ºi coman-
dantul operaþiunilor, împiedicând manipularea acestuia din urmã de cãtre
primul;

– în discuþiile sale, negociatorul nu va face referiri exprese la captivi,
cãutând pe cât posibil sã le minimalizeze prezenþa.

Procesul de negociere 
Este greºitã percepþia prin care o negociere, în cazul luãrii de ostateci,

reprezintã un târg în care se schimbã ostateci contra acordãrii unor concesii. 
Negociatorul este un element de contact între infractor sau terorist ºi

autoritãþile ce încearcã sã menþinã sub control situaþia. Negociatorul iniþiazã
discuþii pentru a câºtiga timp sau pentru a crea o situaþie tacticã ce-i va per-
mite o manevrã ulterioarã. Pentru a controla situaþia, negociatorul recurge la
tactici pasive sau active, dupã caz. Strategia adoptatã de negociator, în
funcþie de situaþia din teren, poate fi schimbatã când este nevoie, pe mãsurã
ce apar modificãri în dinamica evenimentelor.

Echipa de negociere analizeazã eficacitatea strategiilor adoptate ºi rezul-
tatele obþinute în procesul de negociere. Strategia iniþialã se poate modifica,
în urma discuþiilor cu comandantul operaþiunilor, cãruia îi sunt prezentate
ºi argumentele care stau la baza schimbãrii de concepþii.

Activitatea negociatorului constã în preluarea doleanþelor ºi ofertelor
celui ce deþine ostatecii, pe care le prezintã comandantului. Pe de altã parte,
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el transmite infractorului deciziile comandantului. Negociatorul nu are pu-
tere de decizie decât asupra procesului. În cazul devierii de la procedura
normalã a negocierii, acesta va informa comandantul cerându-i sprijinul tac-
tic pentru aceasta.

Chiar în situaþiile în care este necesarã o atitudine durã pentru respin-
gerea pretenþiilor infractorilor sau când aceste cereri sunt în mod cert
imposibil de onorat, se va evita refuzurile directe. De exemplu, „Nu” se va
înlocui cu „Da…, dar…”.

Situaþii în care negociatorul noteazã cererea, dar nu va garanta satisface-
rea acesteia, fiind consideratã ca imposibil de satisfãcut:

– Alimentarea cu arme ºi muniþii
– Schimbul de persoane cu ostateci deja reþinuþi. Una din particularitãþile

procesului de negociere este de a lãsa „impresia” cã ostatecii nu au o valoare
prea mare.

Unele lucruri sunt negociabile. În acest caz, nu se va oferi nimic fãrã a
se cere ceva în schimb de la deþinãtorul de ostateci.

Solicitãri ce sunt de regulã considerate ca negociabile:
– hranã;
– bãuturã;
– þigãri;
– bani;
– promisiuni privind încadrarea juridicã a faptei legatã de luarea de

ostateci.

Regula procesului de negociere este: „Sã fie þinut deþinãtorul de ostateci
permanent sub tensiune, legat de îndeplinirea sau nu a cerinþelor for-
mulate”.

Limitele negocierii
Negocierile au reprezentat cea mai de succes ºi atractivã metodã de

rezolvare a unui spectru larg de situaþii de crizã, dar ele nu pot fi privite ca
un panaceu pentru confruntãrile cu risc ridicat. Sunt ºi situaþii în care
rezolvarea crizei nu se poate face decât pe calea intervenþiei directe. Decizia
de a acþiona în forþã nu poate fi luatã decât în urma analizei situaþiei de
comandantul intervenþiei. În orice caz, negociatorii trebuie sã încerce a-l
contacta pe infractor, urmând sã-l manipuleze pentru a îi distrage atenþia de
la manevrele tactice ale forþelor de ordine. De obicei, se considerã cã
negocierea nu a fost fructuoasã când s-au înregistrat victime dupã începerea
negocierii. Este foarte important ca în timpul negocierii cei desemnaþi cu sal-
varea ostatecilor sã fie susþinuþi moral, pentru a elimina sentimentul
vinovãþiei ce poate sã aparã ca urmare a producerii de victime ºi care ar duce
la luarea unor decizii pripite. 
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Câteva tactici generale de negociere care pot fi folosite în cazul
luãrii de ostateci. 

Situaþiile în care pot fi puºi negociatorii în situaþii de criza sunt atât de
diverse, încât nu pot fi stabilite proceduri specifice. Au fost identificate câte-
va tehnici care, deºi au fost elaborate pentru negocieri în alte domenii mai
uºor de studiat ºi cu incidenþã mare, pot fi adaptate, în funcþie de situaþie ºi
în aceste cazuri:

Tactica lui „Da…, dar…”
Este genul de tacticã care ne face mai agreabili pentru partenerul de

negociere. Nu costã nimic. Diplomaþii nu spun niciodatã NU. Ca ºi negocia-
torii buni din toatã lumea, ei au învãþat acest lucru de la asiatici. Întors din
lungul sãu drum asiatic, Marco Polo, unul dintre cei mai buni negociatori,
scria cã a întâlnit adevãrate ºcoli în care erau formaþi solii ºi purtãtorii de
cuvânt ai cãpeteniilor mongole ºi tibetane. Aceºtia primeau, seara, atâtea
vergi la tãlpi câþi de NU le scãpau peste zi de pe buze. Oamenii urãsc faptul
de a fi negaþi, contestaþi, contraziºi. „NU” este o negaþie directã ºi categoricã
ce taie, rupe ºi loveºte.

Prezintã riscul de a ofensa partenerul ºi de a bloca discuþia. „NU” iritã ºi
înverºuneazã. Este lipsit de delicateþe. Oamenii cu tact îl evitã cu multã grijã.
Exprimatã simplu, clar ºi fãrã echivoc, negaþia „NU” rãmâne fãrã variante de
opþiune ulterioarã. Nu lasã loc de întors. Rupe negocierea. În schimb, o for-
mulare de genul „Da…, dar…” poate fi folositã cu sensul de negaþie, pãstrând
ºi alte douã variante de opþiune.

Ea are trei nuanþe posibile: una care înseamnã „DA”, una care înseamnã
„poate” ºi încã una care înseamnã chiar „NU”. Oricând se poate continua pe
varianta doritã.

Secretul lui „da…, dar…” este acela cã permite formularea opiniei pro-
prii ca pe o continuare a ceea ce a spus partenerul ºi nu ca pe o contrazicere
directã a opiniei acestuia.

Tactica falsei oferte
Pe scurt, se poate caracteriza ca „un truc de negociere cu… puþin teatru”.
Negocierea preþului este mai întotdeauna un joc cu sumã nulã, în care

unul nu poate câºtiga fãrã ca celãlalt sã piardã. Pe cât posibil, adversarii se
manipuleazã între ei, mãcar pânã la limita loialitãþii ºi moralitãþii.

Una dintre tacticile oarecum neloiale, întâlnitã rar în manuale ºi des în
practicã, este aceea în care cumpãrãtorul face vânzãtorului o ofertã de preþ
atrãgãtoare pentru a elimina concurenþa ºi a-l motiva în derularea tranzac-
þiei. Odatã ce a obþinut acest lucru, el gãseºte un motiv pentru a-ºi modifica
oferta iniþialã. Apoi începe „târguiala” prin care convinge vânzãtorul sã
accepte noua ofertã, de regulã mult mai moderatã. Pe cât posibil, vânzãtorul
este pus în situaþia sã nu prea mai aibã de ales.
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Tactica stresãrii ºi tracasãrii
Într-un cuvânt, slãbeºte rezistenþa fizicã ºi psihicã a adversarului.
Ca excepþie ºi cât mai rar posibil, atunci când negociem cu un adversar

dificil, neprincipial ºi dezagreabil, dispus sã se angajeze inutil în tratative dure
ºi prelungite, se recomandã folosirea unor tertipuri ºi tactici de stresare ºi tra-
casare. În cadrul acestora se recomandã o contra-aglomeraþie insistentã ºi
vicioasã.

Pot fi folosite fel de fel de manevre laterale, care, deºi nu sunt în mod
direct ofensatoare ºi umilitoare, au rolul de a sâcâi ºi deranja adversarul,
punându-l în situaþia de a grãbi finalul negocierilor.

Adversarul poate fi purtat insistent prin halele de fabricaþie ºi depozitele
firmei. Poate fi cazat într-o încãpere expusã unor zgomote infernale care sã-l
împiedice sã doarmã. La masa tratativelor poate fi aºezat cu ochii în soare
sau o altã sursã de luminã iritantã. Poate fi aºezat cu spatele la o uºã care
scârþâie ºi pe care cineva o închide ºi o deschide insistent, ca din întâmplare.

Poate fi aºezat pe un fotoliu aparent luxos, dar incomod, care scârþâie,
singurul disponibil, din pãcate. Va sta þeapãn ºi va obosi repede.

Poate fi aºezat în apropierea unei surse puternice de cãldurã (se folosesc ºi
surse direcþionale de cãldurã radiantã) sau într-un curent de aer umed ºi rece.

Poate fi invitat la o masã la care i se oferã, cu multã generozitate, exact
ceea ce nu-i place sau nu poate mânca. Se pot oferi bãuturi tari peste limita
rezistenþei sale psihice. 

Când relaþia pe termen lung nu ne intereseazã ºi ne propunem folosirea
unor astfel de mijloace de presiune, trebuie sã facem acest lucru sub masca
celei mai desãvârºite nevinovãþii ºi amabilitãþi, cerându-ne scuze ºi pre-
fãcându-ne victime alãturi de adversar.

Tactica presiunii timpului
Aceastã tacticã se bazeazã pe ideea simplã dupã care, mai întotdeauna,

existã un program de negocieri ºi o agendã de lucru a negociatorilor. Aceste
elemente pot fi organizate ºi manipulate astfel încât problema delicatã sã
rãmânã la limita expirãrii timpului alocat procesului de negociere.

În acest scop, se pot folosi orice tertipuri ºi manevre de tergiversare,
ocolire, amânare. Spre sfârºitul negocierilor, de obicei, lucrurile încep sã se
precipite. Unul dintre partenerii de discuþie trebuie sã prindã avionul sau
trenul, o grevã este pe cale sã izbucneascã etc.

În atare condiþii, ritmul negocierilor trebuie grãbit ºi adversarul poate
comite uºor erori.

Una din manevrele simple, dar eficace pentru întârzierea finalului, este
recapitularea ºi desprinderea de concluzii intermediare.

Alte manevre de tergiversare pot fi bazate pe invocarea lipsei unor docu-
mente, pe starea sãnãtãþii cuiva, plecarea în concediu, pe nevoia de deplasãri
urgente etc.
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Tactica „feliei de salam”
Numitã ºi tehnica „paºilor mãrunþi” sau tactica „salami”, aceasta se

bazeazã pe ideea simplã cã este mai uºor a obþine salamul feliuþã cu feliuþã
decât tot deodatã. Când cerem prea mult, prea repede, adversarul poate fi
copleºit pentru moment ºi are tendinþa de a se împotrivi. I se pare mult mai
uºor sã rãspundã printr-un refuz. Pentru el devine tot mai dificil sã conti-
nue jocul, sub stare de presiune. În schimb, prin obþinerea de avantaje
parþiale repetate, cu un consum mai mare de timp ºi rãbdare, se poate
ajunge mai uºor la o victorie totalã, în final. Succesele mãrunte pot trece
neobservate, dar se pot cumula mai multe succese mici ºi fãrã rãsunet, pen-
tru consolidarea poziþiei ºi obþinerea marilor realizãri. Nu trebuie sã ne
aflãm în posesia întregului salam ca sã ne înfruptãm din el.

Tactica „pas cu pas” este tocmai opusul înþelegerilor fãcute „cu banii jos”.

Tactica alternãrii negociatorilor
Idea de bazã este cã atunci când partenerul schimbã negociatorul, eºti

nevoit sã iei totul de la capãt.
O primã versiune a acestei tactici face ca ºeful echipei de negociere sã

parã cu adevãrat blând ºi rezonabil, dar cu totul neputincios în faþa presiu-
nilor fãcute de specialiºtii din echipa sa. În mod deliberat ºi îndelung pre-
meditat ºi simulat, restul oamenilor de echipã sunt duri, încãpãþânaþi ºi,
aparent, iresponsabili.

Pe parcursul procesului de negociere sunt introduºi, pe rând, ingineri,
merceologi, juriºti, contabili etc., care afiºeazã o poziþie durã ºi intransigen-
tã. În acest fel, ei creeazã o presiune psihologicã faþã de care partenerul
preferã sã lucreze doar cu ºeful echipei ºi sã accepte propunerile mai rezona-
bile ale acestuia.

El, chipurile, nu este de acord întru totul cu coechipierii sãi, dar nici nu
poate trece prea mult peste ei.

O a doua versiune constã în schimbarea efectivã a negociatorului. Asta
înseamnã cã, pe parcursul negocierilor, tocmai atunci când te aºtepþi mai
puþin, partea adversã înlocuieºte negociatorul. Poate fi o loviturã durã,
cãreia i se face faþã cu dificultate, pentru cã este mai puþin plãcut sã iei totul
de la capãt. Noul negociator are posibilitatea sã invoce noi argumente, sã
revoce unele din înþelegerile fãcute deja sau chiar sã retragã unele din con-
cesiile acordate de predecesorul sãu. Noul negociator este, de regulã, omul
de vârf, care te ia de odihnit când predecesorul sãu te-a extenuat deja.
Totuºi, nu trebuie sã te pierzi cu firea. Este bine sã nu te oboseºti repetând
vechile argumente.
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Mircea Toma

ZIARISTUL: INCENDIATOR SAU POMPIER?

Cele pe care vi le voi relata mai jos sunt produsul unei experienþe mixte:
cea a unui psiholog care a lucrat timp de 15 ani în mediu militar (Centrul de
Medicinã Aeronauticã) ºi care a devenit ulterior – în urma rãvãºelii produse
de Revoluþie – ziarist. Sunt, care va sã zicã, familiarizat cu atmosfera unei
unitãþi militare, ºtiu cum este vãzutã lumea „civilã” de familia oamenilor în
uniformã. ªi, viceversa, am ºi imaginea „uniformei”, aºa cum este ea per-
ceputã din exterior. Fac aceste precizãri pentru cã þin ca gândurile pe care le
voi exprima în continuare sã le primiþi ca venind dinspre un ziarist care este
familiarizat într-o oarecare mãsurã cu natura profesiei voastre, iar nu ca
pãreri ale unui reprezentant al tagmei jurnaliºtilor, care nu rareori pro-
moveazã o imagine distorsionatã despre poliþie. ªtiu, de exemplu, cã nu toþi
poliþiºtii au vile.

1. Stereotip cultural. Am pomenit mai sus de câteva ori de „percepþia”
unei profesii, de felul în care „este vãzutã” uniforma. Aceste expresii sunt ver-
siuni ale unui concept folosit de specialiºtii în psihologie socialã: „stereotipul
cultural”. Stereotipul este percepþia schematicã ºi generalizatã pe care mem-
brii unui grup o au faþã de cei ai unui alt grup social. Societatea poate fi decu-
patã într-o infinitate de asemenea grupuri, în funcþie de o infinitate de criterii.
Iar când grupurile se percep între ele, se naºte o infinitate de stereotipuri cul-
turale. Dinamoviºtii îi percep pe rapidiºti „þigani”; femeile sunt considerate,
în lumea bãrbaþilor „mai puþin performante intelectual”; oltenii sunt consi-
deraþi mai „lãudãroºi, mincinoºi, ºmecheri” de cãtre restul românilor etc.
Fenomenul nu este caracteristic românilor, ci este o caracteristicã general
umanã: belgienii sunt „fraierii” europenilor; peste ocean, în urmã cu câþiva
ani, polonezii apãreau în bancuri ca „Bulã” ai Statele Unite. Asta, în timp ce
în România anilor '80 polonezii erau botezaþi „biºniþarii Europei”. Stereotipul
poate fi atribuit unei categorii etnice, aºa cum poate fi folosit pentru a carica-
turiza o categorie profesionalã. „Þiganii” sunt „hoþi, leneºi, murdari” etc., dar
ºi medicii sunt „ºpãgari”, la fel ca vameºii; poliþiºtii au evoluat de la condiþia
de miliþian – când folclorul (bancurile) îi descria ca ineficienþi intelectual („de
câþi miliþieni e nevoie ca sã înºurubezi un bec” este un banc pe care l-am
regãsit zilele trecute, pe un site american, despre francezi) – spre cea con-
temporanã, de îmbogãþiþi ai tranziþiei (asocierea cu vilele fiind cea mai
frecventã).
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2. Pentru discuþia noastrã, stereotipul este interesant atunci când existã
riscul sã alimenteze comportamente discriminatorii. Distanþa dintre stereotip
ºi comportamentul discriminatoriu este, cu alte cuvinte, cea de la o atitudine
prefabricatã la faptã. Cercetãrile demonstreazã cã relaþia dintre aceste douã
nu este mecanicã, liniarã. Un experiment realizat în Statele Unite ilustreazã
excelent aceastã relaþie. Studiul a fost efectuat într-o epocã (1920) în care,
dupã un val de imigraþie masivã a chinezilor în SUA, se dezvoltase un
stereotip negativ puternic faþã de aceastã etnie. Cercetãtorul Richard La Piere,
însoþit de un cuplu de chinezi, a traversat Statele Unite, oprindu-se într-un
numãr de peste 60 de moteluri, hoteluri etc. ºi peste 180 de restaurante. Cei
trei au notat cu meticulozitate felul în care au fost trataþi în fiecare loc dintre
cele menþionate. Într-un singur local au fost refuzaþi („nu primim chinezi”).
Ulterior, La Piere a expediat chestionare tuturor celor 140 de localuri, între-
bând dacã ar servi clienþi chinezi. Au rãspuns 128 dintre cei chestionaþi, iar
dintre aceºtia 92% au spus cã n-ar servi chinezi (Merton, 1986). Dacã acest tip
de experiment sugereazã cã relaþia dintre un stereotip negativ ºi comporta-
ment este extrem de slabã, viaþa demonstreazã cã, în conjuncturi speciale,
antipatia dintre etnii sau rase poate alimenta comportamente extrem de vio-
lente. Istoria abundã de exemple dramatice de acest gen, holocaustul fiind
unul dintre cele mai tragice. În România de dupã 1989, incidentele de la
Târgu Mureº – conflictul sângeros din martie 1990 – ºi, respectiv, violenþele
declanºate împotriva romilor în câteva sate – Bolintin, Kogãlniceanu etc. –
susþin aceeaºi tezã. Prin situaþia aparent contradictorie pe care am descris-o
am încercat sã semnalez pericolul pe care îl reprezintã epocile de aºa-zisã
acalmie a relaþiilor interetnice: rasismul, tensiunile interetnice, chiar neex-
primate prin comportamente, reprezintã un potenþial conflictogen periculos.
În acest context, presa joacã un rol important. 

3. În ultimii ani, rolul presei în alimentarea tensiunilor interetnice a fost
dramatic ilustrat de experienþa iugoslavã. Aici, cu ani înainte de a se fi tras
primul foc în rãzboiul care a dezintegrat federaþia, începuse deja tirul în
mass-media. Televiziunile din Zagreb ºi Belgrad – capitalele Croaþiei ºi
Serbiei – au „construit”, prin manipularea informaþiei, imagini denaturate,
diabolice, ale sârbilor – la Zagreb ºi, respectiv ale croaþilor la Belgrad (nu
vom complica discuþia cu imaginile albanezilor ºi a musulmanilor). O anali-
zã „la rece” a celor douã televiziuni demonstreazã cã propaganda foloseºte
cam aceleaºi scheme, indiferent de care parte te afli: întotdeauna adversarul
este asociat cu cele mai negative identitãþi istorice (pentru sârbi, croaþii
devin „ustaºi”, deºi formaþiunea paramilitarã din cel de-al doilea rãzboi
mondial, susþinãtoare a naziºtilor, nu mai avea relevanþã în anii '90; în
replicã, croaþii îi fac pe sârbi „cetnici”, duºmanii de moarte ai „ustaºilor” din
anii '40). Este asociat cu fapte care revoltã telespectatorul. La emisiunile de
ºtiri ale televiziunii sârbe, în relatãrile despre acte criminale autorii erau
croaþi, ºi viceversa. Aceastã pregãtire psihologicã în media a declanºat ura
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intre cele douã etnii cu o intensitate care poate fi azi mãsuratã în dimensiu-
nile numãrului de victime. Un ziarist fãcea o comparaþie cu conflictul care a
existat în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Documentele din epocã
evocã întâmplãri în care populaþia localã, ruralã, a scãpat de la moarte câte
un fugar din tabãra adversã (þãrani sârbi care ajutã un croat ustaº urmãrit de
cetnicii sârbi). Asemenea întâmplãri sunt excluse în timpul rãzboiului din
anii '90. Diferenþa dintre cele douã epoci este dezvoltarea mass-media: între
timp, în toate locuinþele a intrat televizorul. Un instrument care, dacã ali-
menteazã ura interetnicã, poate otrãvi relaþiile dintre vecini de palier pânã la
justificarea crimei. 

4. ªi acum sã trecem Dunãrea în România ºi sã privim felul în care mass-
media a reflectat relaþiile dintre români ºi maghiari. ªi încep prin a evoca
urarea de anul nou care a apãrut în noaptea dinspre 1989 spre 1990 pe ecran-
ul TVRL (cum se numea, atunci, televiziunea revoluþionarã): La mulþi ani, în
trei limbi, inclusiv maghiarã. Dupã numai câteva luni, o asemenea „insultã”
n-ar mai fi fost posibilã. În martie 1990, la Târgu Mureº a avut loc o ciocnire
interetnicã – între români ºi maghiari – stârnitã de revendicarea unui liceu
de cãtre minoritatea maghiarã. În acea perioadã a fost declanºatã o campanie
naþionalistã care a cuprins medii ale ambelor etnii. În escaladarea tensiunii
ºi în declanºarea violenþelor, presa a avut un rol direct, mai ales televiziunea
publicã, prin corespondenþele locale. Azi, se ºtie cã evenimentele de atunci
au fost efectul unei manipulãri masive a ambelor etnii, probabil cu scopul de
a legitima revenirea foºtilor ofiþeri de securitate în viaþa publicã atât sub
forma unor structuri informative, cât ºi ca organizaþii politice. Dupã stin-
gerea conflictului, presa a mediatizat atitudinile naþionaliste ale autoritãþi-
lor: în timp ce un numãr de maghiari a fost arestat ºi condamnat, dl. Cofariu,
unul dintre participanþii români la aceeaºi încãierare, grav rãnit cu acel
prilej, a fost prezentat ca erou. 

5. Un alt caz de manipulare naþionalistã a opiniei publice a fost cel al
crimelor comise de etnici maghiari, în decembrie 1989, victime fiind – con-
form relatãrilor din presa naþionalistã – miliþieni români. Dintre cele 5 vic-
time, doar numele a 4 au fost prezente în mesajele din media naþionalistã.
Cel de-al 5-lea fiind maghiar, a fost omis; s-a consolidat astfel ideea unei
agresiuni interetnice, antiromâneºti, când, de fapt, nu etnia, ci uniforma era
elementul comun al miliþienilor. Iar în decembrie '89 violenþele au avut loc
în contextul tulburãrilor numite revoluþie, când simbolurile regimului
Ceauºescu – între care miliþia – au fost þinta furiei populare. Subiectul a
revenit periodic în mass-media, cu prilejul procesului maghiarilor arestaþi,
iar apoi cu cel al repetatelor solicitãri de graþiere. 

6. Dupã depãºirea momentelor de violenþã, o parte a presei – româneºti
ºi maghiare – a continuat discursul naþionalist ºovin la un ton ceva mai
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potolit, dar consecvent. Douã cotidiene naþionale pãreau a fi specializate în
acest subiect, publicând un numãr – conform datelor Agenþiei de
Monitorizare a Presei – dublu de articole despre UDMR, articole care
conþineau în mai mult de jumãtate din cazuri comentarii negative. Exemplu:
un articol care relata o ºedinþã banalã a unei filiale locale UDMR era
„îmbogãþit” cu un titlu de genul „UDMR scuipã din nou venin”.

7. Dupã semnarea tratatului cu Ungaria ºi, mai apoi, intrarea UDMR la
guvernare, discursul naþionalist al presei s-a potolit treptat. Azi, din corul
naþionalist au mai rãmas doar câteva voci: câteva publicaþii aparþinând unui
partid extremist ºi câteva gazete locale. Presa cotidianã cu circulaþie naþiona-
lã este neutrã în relatãrile despre maghiari. Este evident cã în problema
maghiarã, mass-media a urmat discursul politic. Momentul în care politi-
cienii ºi-au asumat renunþarea la argumentele naþionaliste în campaniile
electorale a antrenat ºi presa spre normalizare. 

8. Problema romilor este mai puþin angajantã politic: romii nu pun în
discuþie probleme teritoriale. În schimb, cu istoria lor de câteva sute de ani
de marginalizare ºi discriminare, romii au devenit þinta unor stereotipuri
adânc înrãdãcinate în percepþia românilor. Iar jurnaliºtii sunt ºi ei români,
deci purtãtori de stereotipuri. ªi ei au încasat, în copilãrie, ameninþarea cã
„dacã nu eºti cuminte, te dau la þigani”. Iar când creºti într-un mediu care îþi
inoculeazã stereotipuri de genul „þiganii sunt leneºi, hoþi murdari etc.” 
ajungi sã crezi despre membrii etniei cã sunt genetic marcaþi de asemenea
trãsãturi. „Gena” cu pricina nu aparþine romilor, ci este o „genã” educaþiona-
lã a populaþiei majoritare. Stereotipurile consolideazã discriminarea, dis-
criminarea produce romi sãraci. Iar sãrãcia alimenteazã delicvenþa, indife-
rent de etnie sau rasã. Cercul se închide când delicvenþa confirmã
stereotipul (vedeþi cã furã!).

9. În presã, imaginea distorsionatã a romilor este mult mai consecvent
rãspânditã decât cea a maghiarilor. Monitorizãrile evidenþiazã faptul cã
majoritatea ziarelor ºi posturilor radio-tv – cu excepþia celor publice –
exprimã în aproximativ jumãtate dintre articole atitudini negative faþã de
romi; expresiile care vehiculeazã stereotipuri abundã; cele mai multe arti-
cole descriu implicarea romilor în activitãþi ilegale sau conflictuale.
Promovarea acestei imagini despre romi a contribuit la rãspândirea unor
incidente grave – incendieri, crime, adevãrate pogromuri contra romilor în
unele sate ca Bolintin, Kogãlniceanu etc. Dincolo de motivele relatate mai
sus, ziariºtii ajung sã promoveze informaþii conflictuale despre romi pentru
cã informaþiile despre romi implicaþi în situaþii conflictuale provin mai ales
de la poliþie. Interesul pentru acest gen de informaþii þine de politica ziaru-
lui: senzaþionalul se vinde bine, iar furtul, crima, violul etc. sunt informaþii
scandaloase. Într-o asemenea conjuncturã, „þiganii” sunt o marfã excelentã
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pentru presã. Acesta este motivul pentru care, deºi atât ºcolile de speciali-
tate, cât ºi unele organizaþii neguvernamentale profesionale promoveazã
coduri de conduitã cu recomandãri specifice pentru combaterea rasismului,
a discriminãrii, efectele sunt reduse. 

10. Cu toate acestea, în ultimii 2-3 ani se poate remarca o preocupare a
presei pentru atenuarea rasismului, semn cã aceste preocupãri nu rãmân
fãrã ecouri. Mai trebuie sã fie menþionat faptul cã, recent, au fost emise acte
normative care combat discriminarea minoritãþilor. Existã, acum, douã insti-
tuþii care vor supraveghea mass-media din acest punct de vedere, instituþiile
cu pricina având posibilitatea administrãrii unor pedepse. Aºa cã ne aºtep-
tãm ca, sub efectul conjugat al programelor organizaþiilor profesionale pen-
tru combaterea rasismului ºi, respectiv, al instituþiilor dedicate de lege aces-
tui subiect, referirile negative, stereotipe, sã se reducã. De voie ºi de nevoie.

11. În concluzie, am sã fac o constatare care sper sã treacã de stereotipul
poliþiei despre jurnaliºti – anume cã sunt rãu intenþionaþi faþã de poliþiºti; cã
îi reduc, aºa cum se întâmplã cu medicii, vameºii ºi, de ce nu, romii, la
stereotipul corupþilor posesori de vile. Anume, cele douã profesii sunt înru-
dite, în mãsura în care ºi una ºi cealaltã are atribuþiuni de culegere de infor-
maþii, de investigare. ªi, în particular, de comunicare. Informaþiile despre
comunitãþile de romi, de exemplu, pleacã, deseori, de la poliþie. În aceastã
perspectivã, cele douã comunitãþi profesionale ar trebui sã împãrtãºeascã
aceleaºi principii atunci când se creeazã conflicte în mijlocul populaþiei
minoritare. Concret, ºi ziariºtii ºi poliþiºtii ar trebui sã facã referire la con-
flicte între cetãþeni români, iar nu între etnici români ºi etnici maghiari ori
unguri. Iar în strategia de comunicare, ambele profesii trebuie sã porneascã
de la ideea cã este periculos sã alimentezi conflictul, în loc sã-l atenuezi*. 
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Sorin Ghinea 

MECANISMELE INTERNAÞIONALE DE GARANTARE 
A DREPTURILOR OMULUI

1. Consideraþii generale privind mecanismele 
internaþionale de garantare a drepturilor omului

Stabilirea naturii juridice a mecanismelor internaþionale de promovare ºi
garantare a drepturilor omului reprezintã o problemã deosebit de interesantã
din punct de vedere ºtiinþific, dar în acelaºi timp are ºi un grad de dificultate,
având în vedere numãrul mare de organe ºi organisme care sunt create ºi au
preocupãri în domeniu, respectiv al competenþelor pe care acestea le au ºi a
procedurilor pe care le utilizeazã pentru realizarea obiectivelor urmãrite.

În literatura de specialitate aceastã problemã a fost abordatã în mod
diferit, fie cu referire la organele însãrcinate cu promovarea ºi garantarea
drepturilor omului, fie cu procedurile care le sunt specifice în vederea
exercitãrii funcþiunilor acestora.

De altfel, sunt întâlnite frecvent anumite diferenþe în ceea ce priveºte
modul de înþelegere a noþiunii de naturã juridicã, fapt pentru care se fac
referiri la instituþii ºi categorii diferite ale ºtiinþei juridice.

Aºa cum aratã unii autori, a determina natura juridicã a unui fenomen
înseamnã încadrarea în una din categoriile fundamentale ale ºtiinþelor
juridice, care sã fie în mãsurã sã exprime esenþa fenomenului ºi sã contribuie
la cunoaºterea lui.

Considerãm cã nu se poate face o distincþie între mãsura juridicã a
organului sau organismului care se ocupã de problematica drepturilor omu-
lui ºi procedura care îi este caracteristicã. Avem în vedere faptul cã, de cele
mai multe ori, natura juridicã a organului este datã de natura procedurii pe
care o exercitã în vederea atribuþiilor sale.

În literatura de specialitate se face distincþia între procedurile juris-
dicþionale ºi procedurile nejurisdicþionale, analizându-se în acelaºi timp
diversitatea instrumentelor internaþionale, prin care ele sunt reglementate,
cât ºi modalitãþile concrete prin care organele îºi desfãºoarã activitatea.
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2. Mecanisme jurisdicþionale

2.1. Consideraþii generale

Dintre mecanismele cunoscute pe plan internaþional pentru garantarea
drepturilor omului, mecanismele jurisdicþionale ºi-au dovedit în practicã
cea mai mare eficacitate. Ele au la bazã adoptarea unor instrumente juridice
prin care se creazã organe cu atribuþii jurisdicþionale, care au competenþa sã
examineze plângerile ce le sunt adresate ºi sã pronunþe o hotãrâre care sã
aibã autoritate de lucru judecat.

Acest tip de mecanism este caracteristic sistemelor regionale de protecþie
a drepturilor omului, existente pe continentul european – în cadrul
Consiliului Europei – ºi pe continentul american – în cadrul Organizaþiei
Statelor Americane – instituþie prin convenþia europeanã pentru salvgar-
darea drepturilor omului ºi a libertãþilor sale fundamentale (1959) ºi prin
Convenþia americanã privind drepturile omului (1969).

În literatura juridicã de specialitate s-a evidenþiat precaritatea proce-
durilor de garantare a drepturilor omului. Se aratã cã sursa acestei precaritãþi
ar fi faptul cã nu toate statele sunt de acord cu o conformare pe plan intern
la cerinþele standardelor internaþionale în materia drepturilor omului ºi ast-
fel, în funcþie de concepþiile ideologice dominante sau de alte elemente re-
levante în ceea ce priveºte politica pe care o urmeazã în acest domeniu,
invocã destul de des exclusivitatea competenþei suverane pentru a împiedi-
ca exercitarea controlului internaþional.

În ceea ce priveºte controlul jurisdicþional, se remarcã, de asemenea, în
literatura de specialitate raritatea acestui tip de control. Atunci când se face
o astfel de constatare, evident, se are în vedere faptul cã mecanismele juris-
dicþionale de garantare a drepturilor omului se întâlnesc numai pe plan
regional (european ºi american), celelalte continente fiind lipsite de acest tip
de control.

Este adevãrat cã o asemenea apreciere are în vedere faptul cã atât din
punct de vedere al suprafeþei geografice, cât ºi al numãrului populaþiei
cuprinse în plan regional în care se exercitã acest tip de control juris-
dicþional, ele reprezintã un procent minoritar, dar nu putem sã nu reþinem ºi
anumite elemente care sã încerce sã explice existenþa acestuia în regiunile
respective.

Faptul cã pentru prima datã o astfel de procedurã jurisdicþionalã apare
pe continentul european, la foarte puþin timp de la adoptarea Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului este, în principal, rezultatul faptului cã al
II-lea rãzboi mondial a avut ca teatru de operaþii în special Europa, iar unul
din cele mai grave încãlcãri ale drepturilor omului ºi ale libertãþilor sale fun-
damentale s-au produs atât în perioada premergãtoare, cât ºi în timpul
desfãºurãrii sale pe acest continent.
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2.2. Mecanismul european

Mecanismul european de garantare a drepturilor omului are el însuºi un
caracter complex. În exercitarea atribuþiilor sale, acesta are în vedere activi-
tatea a trei organe care desfãºoarã activitãþi de colaborare, dar de naturã
diferitã.

Primul organ care intervine în procesul de asigurare a respectãrii drep-
turilor omului, aºa cum sunt ele prevãzute în Convenþia europeanã în
materie, este Comisia pentru drepturile omului. Aceasta este constituitã din
câte un reprezentat al tuturor statelor care sunt parte la Convenþie ºi care
acþioneazã cu titlu individual. Comisia apare astfel ca un organ independent,
quasijudiciar ºi de conciliere. Aceasta rezultã din faptul cã în faþa acesteia se
deruleazã o procedurã complexã, care cuprinde douã faze: examinarea
admisibilitãþii cererii adresate de cãtre persoana care se considerã victimã a
violãrii unui drept recunoscut de Convenþie ºi examinarea de fond a cazului.
Din aceste considerente, prima fazã este consideratã ca fiind judiciarã, ea
exprimându-se printr-o hotãrâre definitivã de respingere sau admitere a
cererii, iar faza a doua nu este consideratã ca judiciarã întrucât în cazul
admisibilitãþii ºi nesoluþionãrii amiabile, cererea este înaintatã Curþii pentru
drepturile omului sau Comitetului Miniºtrilor din Consiliul Europei care se
vor pronunþa în cauzã.

Comisia apare astfel ca un prim organ cu care trebuie sã se întâlneascã
orice cerere referitoare la o încãlcare a drepturilor omului prevãzutã în con-
venþie, indiferent dacã aceasta provine de la un stat parte sau de la o per-
soanã fizicã.

Comisia utilizeazã douã categorii de proceduri dupã investigarea cererii:
procedura sumarã, specificã situaþiei când plângerea nu ridicã probleme
deosebite, fiind destul de evident faptul cã ea trebuie declaratã inadmisibilã,
ºi procedura în cazul unor plângeri mai dificile, când este necesarã o anal-
izã mai complexã.

În timpul examinãrii cererii, Comisia poate desfãºura ºi o activitate de
soluþionare amiabilã, ea oferindu-ºi bunele oficii, iar în caz de reuºitã se
ajunge la stingerea diferendului.

În caz de nerezolvare pe cale amiabilã, aceasta va redacta un raport des-
tinat Comitetului Miniºtrilor, în care va arãta faptele ºi opinia sa referitoare
la faptul dacã a constatat o încãlcare a drepturilor petiþionarului din partea
statului reclamat.

Al doilea organ care intervine în procesul de soluþionare a unei plângeri
privind încãlcarea unor drepturi reglementate de convenþie este Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului. Aceasta este singurul organ jurisdicþional
propriu-zis din sistemul existent.

Art. 46 din Convenþie stabileºte cã statele pãrþi trebuie sã accepte printr-o
declaraþie competenþa Curþii, aceasta nefiind obligatorie. Aceste declaraþii se
pot face sub formã purã sau simplã, cu condiþia reciprocitãþii din partea mai
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multor sau anumitor state pãrþi, sau pentru o anumitã perioadã de timp. Se
întâlnesc în acest sens situaþii diferite, unele state recunoscând competenþa
Curþii pentru perioade mai scurte (3-5 ani), care sunt apoi reînnoite, iar alte
state au recunoscut competenþa Curþii pe perioade nedeterminate.

Se recunoaºte în literatura de specialitate un drept al Comisiei de a
reprezenta persoanele care pretind cã li s-au încãlcat drepturile.

Comitetul Miniºtrilor este al treilea organ al Consiliului Europei care are
atribuþii ºi în domeniul garantãrii drepturilor omului. Acestui organ i se
recunosc funcþii judiciare, prevãzute de art. 321 ºi 54 din Convenþie.

În altã opinie, Comitetul Miniºtrilor este considerat organ politic de
decizie. Alþi autori analizeazã intervenþia Comitetului ca organ politic, într-o
procedurã quasi-juduciarã, fapt care a fost deseori criticat, încercând sã se
gãseascã explicaþiile acesteia în situaþia conjuncturalã a Europei în deceniul
ºase, când adoptarea Convenþiei Europene a însemnat o revoluþie în
garantarea juridicã a drepturilor omului ºi când din considerentul cã era
posibil ca nu toate statele sã nu fi recunoscut competenþa jurisdicþionalã a
curþii, s-a conferit asemenea competenþe Comitetului Miniºtrilor, pentru a se
asigura respectarea drepturilor omului pe cale politicã.

Considerãm cã este un punct de vedere care poate fi acceptat în contex-
tul Europei postbelice, dar în acelaºi timp ne raliem opiniei conform cãreia
sistemul Consiliului Europei, deºi este cel mai avansat dintre toate sistemele
existente, nu este lipsit de critici.

Avem în vedere îndeosebi perioada de timp foarte mare între momentul
sesizãrii comisiei ºi data pronunþãrii hotãrârii de cãtre Curte. Este unul din
motivele pentru care s-a acþionat tot mai mult pentru crearea unui singur
organ în locul Comisiei ºi Curþii, care se apreciazã cã va fi mai eficient,
având în vedere ºi situaþia existentã în prezent, cã numãrul statelor membre
ale Consiliului Europei a atins cifra de 40, ultimele primite fiind þãri fost
socialiste, din partea cãrora se estimeazã primirea unui numãr apreciabil de
plângeri.

Din aceste considerente a fost adoptat Protocolul nr. 11, care a desfiinþat
Comisia Europeanã ºi a înfiinþat o Curte unicã a drepturilor omului.

2.3. Mecanismul interamerican

Sistemul interamerican de promovare ºi garantare a drepturilor omului
este fondat pe douã surse diferite, respectiv pe Carta Organizaþiei Statelor
Americane ºi pe Convenþia Americanã a Drepturilor Omului.

Mecanismul de naturã jurisdicþionalã este bazat pe Convenþia americanã
a drepturilor omului. Având în vedere similitudinile pe care acest sistem le
prezintã cu cel european, nu îl vom analiza decât în ceea ce priveºte ele-
mentele care constituie o diferenþã faþã de acesta.

Conform Convenþiei americane privind drepturile omului, adoptatã la
San Jose în 1969 ºi intratã în vigoare în 1978, sunt prevãzute douã organe în
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cadrul mecanismului de garantare a drepturilor recunoscute de acesta:
Comisia interamericanã pentru drepturile omului ºi Curtea interamericanã
pentru drepturile omului. Sesizãm lipsa din cadrul acestui mecanism a celui
de-al treilea organ existent în plan european: Comitetul Miniºtrilor.

Comisia interamericanã pentru drepturile omului a fost reconfirmatã
prin adoptarea Convenþiei, ea fiind înfiinþatã în 1959 în cadrul Organizaþiei
Statelor Americane. Cu aceastã ocazie i s-a elaborat un nou statut, conform
cãruia, în executarea funcþiilor sale, ea poate sã facã recomandãri satelor
membre referitoare la modul de punere în aplicare a dispoziþiilor Convenþiei,
sã pregãteascã studii ºi sã cearã informaþii privind modul de respectare a
drepturilor omului în statele membre, sã primeascã plângerile ºi comuni-
caþiile etc.

Convenþia americanã recunoaºte dreptul de plângere individualã, cel
interstatal având caracter facultativ ºi numai dacã ambele state au recunos-
cut competenþa Comisiei de a examina plângerile respective. Dreptul de
plângere individualã este recunoscut de cãtre stat chiar din momentul rati-
ficãrii Convenþiei. Se recunoaºte dreptul oricãrei persoane sau grup de per-
soane de a înainta o plângere, spre deosebire de Convenþia europeanã care
recunoaºte numai dreptul victimei încãlcãrilor de a reclama acest lucru.

Competenþa Comisiei de a elabora rapoarte cu privire la situaþia drep-
turilor omului din statele pãrþi reprezintã de asemenea un aspect nou al sis-
temului interamerican, acestea putând fi înaintate fie printr-o cerere indi-
vidualã, fie prin solicitarea unui stat al Adunãrii Generale a O.S.A., la
iniþiativa Comisiei sau a guvernului statului în cauzã.

Spre deosebire de sistemul european, în care numai Comitetul
Miniºtrilor poate cere Curþii avize consultative ºi numai în probleme legate
de interpretarea Convenþiei ºi a Protocoalelor, Curtea interamericanã are o
competenþã lãrgitã în acordarea acestor avize, putând interpreta orice tratate
privitoare la drepturile omului în statele americane, iar avizul poate fi cerut
de orice stat membru al O.S.A., chiar dacã nu este parte la Convenþie, ca ºi
orice organ al O.S.A.

3. Mecanisme quasi-jurisdicþionale

În categoria mecanismelor quasi-jurisdicþionale sunt cuprinse, de ase-
menea, ºi unele existente pe plan regional, cum ar fi mecanismul instituit în
aplicarea Cartei Sociale Europene adoptatã în cadrul Consiliului Europei,
care nu prevede organe cu activitate ºi competenþã jurisdicþionalã, mecanis-
mul instituit prin Carta Africanã a Drepturilor Omului ºi Popoarelor, care
deºi adoptatã în 1986, nu a constituit un organ juristidicþional de genul celor
existente în Europa sau America.
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4. Mecanismele nejuridsicþionale

4.1. Caracteristici generale

Mecanismele nejurisdicþionale de garantare a drepturilor omului se ca-
racterizeazã prin faptul cã nu dispun de forþa de constrângere necesarã asigu-
rãrii îndeplinirii lor, atunci când nu sunt transpuse în practicã de bunã voie.

Aceste mecanisme sunt caracteristice sistemului universal de promovare
ºi garantare a drepturilor, respectiv organelor ºi organismelor din cadrul
Organizaþiei Naþiunilor Unite, precum ºi mecanismul instituit de cãtre
Conferinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (devenitã O.S.C.E.).

Sistemul O.N.U. cuprinde o diversitate de mecanisme de garantare a drep-
turilor omului, situaþie explicabilã prin: diversitatea domeniilor drepturilor
care sunt avute în vedre, natura juridicã a documentelor prin care au fost insti-
tuite astfel de organe ºi proceduri, momentul diferit în care au fost instituite
astfel de organe ºi proceduri, momentul diferit în care au fost adoptate, intere-
sele statelor în instituirea acestor mecanisme ºi dorinþa lor de a aplica regle-
mentãrile în materie ºi de a respecta mãsurile luate de organele constituite.

Pentru stabilirea naturii juridice a acestor mecanisme – aºa cum am pre-
cizat mai sus – nu s-au adoptat criterii unitare ºi nici nu s-au avut în vedere
aceleaºi elemente care sã fie analizate în acest sens.

Astfel, atunci când s-au analizat organele care au atribuþii în domeniul
drepturilor omului în cadrul O.N.U. s-a adoptat criteriul naturii docu-
mentelor care stau la baza construirii organului respectiv.

În acest sens, s-a adoptat clasificarea urmãtoare:
– organe ca îºi au originea în Carta O.N.U.;
– organele create în baza convenþiilor adoptate de O.N.U.;
– organe care au fost constituite în baza unor documente politice

regionale.

4.2. Organele prevãzute de Carta O.N.U.

În afara instituþiilor create în vederea supravegherii punerii în aplicare a
tratatelor privind drepturile omului, existã în cadrul O.N.U. diferite organis-
me ºi proceduri care derivã direct din Cartã, aceasta fiind fundamentul con-
stituirii lor.

Acestea sunt:
– Comisia pentru drepturile omului;
– Subcomisia de luptã contra mãsurilor discriminatorii ºi protecþia

minoritãþilor;
– Comisia privind condiþia femeii.
Aceste organisme, aºa cum aratã categoria în care ele au fost încadrate,

au ca bazã juridicã un document deosebit de important: Carta Organizaþiei
Naþiunilor Unite, care în conformitate cu art. 68 dã Consiliului Economic ºi
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Social mandatul de a institui comisii în probleme economice ºi sociale ºi
pentru asigurarea programului drepturilor omului.

Putem conchide, prin luarea în considerare a acestei situaþii, cã organis-
mele astfel instituite au o bazã juridicã solidã, Carta O.N.U. fiind un docu-
ment a cãrui forþã juridicã nu poate fi contestatã.

Din aceste considerente, organismele în cauzã au competenþa de a-ºi
exercita atribuþiile de prezentare de recomandãri ºi rapoarte privind drep-
turile omului, sau de a aduce în atenþia E.C.O.S.O.C. acele probleme pe care
le considerã a fi încãlcãri ale drepturilor omului.

Studiile ºi recomandãrile privind drepturile omului pe care acestea le
redacteazã sunt de o importanþã deosebitã pentru organele cãrora le sunt
adresate.

4.3. Organe constituite în baza unor convenþii

Organele create în baza convenþiilor adoptate de O.N.U. în domeniul
drepturilor omului trebuie sã fie diferenþiate de Comitetele create de cãtre
Adunarea Generalã a O.N.U. în baza art.22 din Cartã, care acþioneazã cu
titlul permanent ºi sunt organe subsidiare ale Adunãrii Generale.

Acestea din urmã sunt:
– Comitetul de informaþii cu privire la teritoriile neautonome create în

1946 sub forma unui comitet „ad-hoc” ºi care a fost instituþionalizat în 1962;
– Comitetul însãrcinat cu controlul aplicãrii Declaraþiei privind acor-

darea independenþei þãrilor ºi popoarelor coloniale (1960);
– Comitetul special contra apartheidului, creat în 1962 de cãtre

Adunarea Generalã sub denumirea de „Comitetul special însãrcinat cu
examinarea politicii de apartheid promovatã de Republica Sud-Africanã“, a
suferit în 1970 o lãrgire a mandatului sãu în sensul examinãrii tuturor con-
secinþelor asupra vieþii internaþionale a politicii sud-africane, iar în 1974 i-a
fost schimbatã denumirea în Comitetul special contra apartheidului.

În baza unor convenþii O.N.U. în domeniul drepturilor omului, s-au con-
stituit o serie de organe care au atribuþii precise în promovarea ºi garantarea
drepturilor omului. Acestea au avut rolul de întãrire a sistemului de
garantare a drepturilor omului adoptat de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite.

Aceste organe, denumite comitete, sunt urmãtoarele:
– Comitetul pentru eliminarea discriminãrii rasiale, creat în baza art. 8

din Convenþia pentru eliminarea discriminãrii rasiale (1965);
– Comitetul pentru drepturile omului, constituit în baza Pactului inter-

naþional cu privire la drepturile civile ºi politice (1966);
– Comitetul pentru eliminarea discriminãrii faþã de femei, creat în baza

art. 17 al Convenþiei privind eliminarea discriminãrii faþã de femei (1979);
– Comitetul contra torturii, creat în 1987, confort art. 17 al Convenþiei

împotriva torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane,
sau degradante (1984);
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– Comitetul pentru drepturile copilului, creat în conformitate cu art. 43
al Convenþiei privind drepturile omului (1989);

S-au reþinut ca trãsãturi comune pentru aceste comitete, în ceea ce
priveºte organizarea ºi funcþionarea lor, urmãtoarele:

– Membrii acestora sunt aleºi de cãtre statele pãrþi ale Convenþiei, în cur-
sul reuniunilor convocate de cãtre Secretariatul General O.N.U., ºi nu de
cãtre organele Naþiunilor Unite;

– Componenþa acestor comitete este alcãtuitã din experþi, persoane
recunoscute cu înalte calitãþi morale ºi atitudine imparþialã, propuºi de cãtre
fiecare stat parte la Convenþie.

Între acestea se diferenþiazã Comitetul pentru drepturile economice,
sociale ºi culturale, creat prin rezoluþie a E.C.O.S.O.C.

4.4. Organe constituite în baza unor documente politice

În ceea ce priveºte organele instituite în baza unor documente politice
regionale, avem în vedere procesul C.S.C.E. ºi mecanismul instituit de
O.S.C.E. pentru promovarea ºi garantarea drepturilor omului.

Dacã reuniunile anterioare au avut importanþã prin faptul cã au
reprezentat un semnificativ proces politic de recunoaºtere a drepturilor
omului, reuniunea de la Moscova din 1991 ºi cea de la Budapesta din 1994
ºi-au adus o importantã contribuþie ºi în ceea ce priveºte dezvoltarea ºi con-
solidarea mecanismului dimensiunii umane.

Conform documentelor adoptate cu aceastã ocazie, se instituie procedu-
ra utilizãrii experþilor desemnaþi de statele membre ale C.S.C.E. (O.S.C.E.), la
cererea statului în cauzã sau a celorlalte state, dar cu acordul statului avut
în vedere. Dacã nu se ajunge în acest fel la o rezolvare a problemelor de cãtre
misiunea astfel constituitã, un numãr de state membre ale O.S.C.E. pot sã
trimitã un grup de trei raportori ai O.S.C.E. care vor stabili situaþia de fapt. 

Reuniunea Helsinki II, desfãºuratã în cursul anului 1992, a avut printre
altele ca rezultat instituirea Înaltului Comisariat pentru Minoritãþile
Naþionale, care are atribuþii în domeniul urmãririi situaþiei minoritãþilor
naþionale din statele participante la procesul C.S.C.E.

Acest mecanism este, aºa cum am arãtat, de naturã politicã, neavând o
bazã juridicã, iar organele care sunt constituite ºi prin care ar urma sã îºi
desfãºoare activitatea sunt constituite de curând ºi nu dispun de forþa
juridicã de care ar avea nevoie pentru îndeplinirea atribuþiilor care le-au fost
încredinþate.
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5. Procedurile privind garantarea drepturilor omului

În ceea ce priveºte procedurile care sunt caracteristice acestor organe ºi
organisme cu atribuþii nejurisdicþionale, de asemenea existã o varietate de
opinii ºi clasificãri ale acestora.

O clasificare se face în funcþie de criteriul naturii documentului pe baza
cãruia se ia la cunoºtinþã o anumitã situaþie legatã de garantarea drepturilor
omului. Sunt avute în vedere procedurile bazate pe plângeri ºi cele bazate pe
rapoarte.

Procedura controlului bazat pe plângeri se întâlneºte în cazul unor vio-
lãri ale drepturilor omului sãvârºite de cãtre un stat, în pofida obligaþiilor
sale convenþionale. Acest tip de procedurã este caracteristica Pactului inter-
naþional privind drepturile civile ºi politice.

Procedura controlului bazat pe rapoarte se întâlneºte în cadrul a opt
instrumente privind drepturile omului:

– Convenþia privind eliminarea formelor de discriminare rasialã;
– Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice,
– Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi cul-

turale;
– Convenþia privind eliminarea ºi reprimarea crimei de apartheid;
– Convenþia privind eliminarea discriminãrii faþã de femei;
– Convenþia privind eliminarea discriminãrii în domeniul învãþãmân-

tului
– Convenþia împotriva torturii ºi a altor pedepse sau tratamente cu cruzi-

me, inumane sau degradante;
– Convenþia privind drepturile copilului.
Aceste proceduri bazate pe rapoarte presupun obligaþia statelor de a

transmite informaþii privind mãsurile legislative, administrative ºi judiciare
luate pentru a aplica dispoziþiile prevãzute în convenþiile privind drepturile
omului. Aceste proceduri sunt de naturã sã permitã o evaluare a rezultatelor
care sunt obþinute de state în garantarea drepturilor omului.

Se apreciazã cã dupã ce aceste rapoarte au fost înaintate organelor com-
petente, ceea ce acestea executã în continuare ar fi un control administrativ
sau politic.

Conform unei alte opinii, ar exista mai multe criterii de clasificare a pro-
cedurilor caracteristice organelor care se ocupã de problema drepturilor
omului.

Existã în aceastã concepþie proceduri ordinare ºi proceduri speciale.
Procedurile ordinare ar consta în prezenþa de rapoarte, iar procedurile

speciale pot viza fie o situaþie particularã de încãlcare a drepturilor omului
dintr-un teritoriu sau dintr-o þarã (exemplu: Africa de Sud, Namibia, Chile,
Afganistan), fie anumite practici care afecteazã un numãr mare de persoane
din mai multe þãri (dispariþiile forþate sau involuntare de persoane, execuþii
inumane, tortura etc.).
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Se remarcã, în concluzie, anumite elemente deosebit de importante
legate de activitatea organelor care se ocupã de drepturile omului ºi a proce-
durilor pe care acestea le aplicã. Este vorba de coexistenþa lor în cadrul
O.N.U., a instituþiilor specializate ale acesteia ºi de faptul cã ele se referã, în
esenþã, la aceleaºi categorii ale omului ºi chiar asupra aceloraºi situaþii de
încãlcare a acestora sau cu privire la aceleaºi cazuri.

Este, de aceea, foarte important sã se stabileascã o delimitare foarte pre-
cisã a atribuþiilor fiecãruia ºi a domeniului de preocupare, pentru a se evita
situaþiile de suprapunere a activitãþilor ºi de cercetare dublã sau triplã a
aceloraºi probleme.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul cã aceste mecanisme inter-
naþionale nu au scopul ºi nu pot înlocui mecanismele naþionale de pro-
movare ºi garantare a drepturilor omului, care trebuie sã fie cât mai bine
organizate ºi sã funcþioneze cât mai eficient, acestea fiind de fapt cele mai
importante în domeniu.
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Gábor Ádám
Maria Ionescu
Ioaneta Vintileanu

ÎNTÂLNIRI ÎN COMUNITÃÞI LOCALE. 
ANALIZA PRINCIPALELOR TEME DISCUTATE

Deºi iniþial proiectul viza o dimensiune ce presupunea doar întâlniri ºi
discuþii cu cadrele în formare ale Ministerului de Interne, de-a lungul
derulãrii programului s-a impus necesitatea lãrgirii actului formativ prin
organizarea unor întâlniri în cadrul cãrora sã intre în dialog ºi alþi parteneri,
în primul rând reprezentanþii tuturor comunitãþilor etnice, dar ºi ai
diferitelor autoritãþi locale. S-a apreciat oportunã o atare iniþiativã prin cel
puþin douã dimensiuni: continuarea eficientã ºi cu rezultate concrete a pro-
gramului iniþial; posibilitatea de exprimare ºi a celorlalþi factori implicaþi în
subsidiar (reprezentanþii tuturor grupurilor etnice, a unor instituþii locale,
precum primãria, ºcoala, biserica, ocolul silvic etc.), lipsiþi iniþial de cali-
tatea de parteneri.

În felul acesta s-au organizat de-a lungul timpului o serie de întâlniri cu
toþi factorii enumeraþi mai sus, ce au avut ca sediu de obicei localitãþi în care
populaþia de romi este fie preponderentã, fie constituie modele pozitive de
integrare socialã ºi comunitarã, dezvoltând un parteneriat nu doar declara-
tiv cu poliþia, primãria ºi ºcoala localã, fie a fost implicatã în diverse acþiuni
antisociale sau conflicte cu populaþia de altã etnie. Aºadar, alegerea acestor
localitãþi de întâlnire nu a fost întâmplãtoare, urmãrindu-se ca la faþa locu-
lui reprezentanþii poliþiei sã ia cunoºtinþã cu realitãþile ºi sã poatã stimula un
dialog fructuos – lipsit de temeri pentru ambele pãrþi ºi fãrã prejudecãþi –,
ceea ce s-a dovedit o reuºitã, aºa cum se va constata ºi din acþiunile descrise
mai jos.

Intervenþiile ce vor urma au ca parteneri pe reprezentantul Institutului
pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii (ICPC) din cadrul Inspec-
toratului General al Poliþiei (IGP), pe cel al Oficiului Naþional pentru Romi
(ONR) din cadrul (fostului) Minister al Informaþiilor Publice, Departamentul
Relaþiilor Interetnice, ºi pe cel al Centrului de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã.
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1 Oficiul Naþional pentru Romi s-a format ca structurã în cadrul Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale prin Hotãrârea 17/1997, departament condus de un mi-
nistru delegat pe lângã primul ministru. Din 2001, Oficiul Naþional pentru Romi funcþio-
neazã ca strucurã în cadrul Ministerului Informaþiilor Publice, înfiinþat prin Hotãrârea
13/2001, ºi este condus de un subsecretar de stat. Din iulie 2003 a trecut în subordinea Se-
cretariatului General al Guvernului sub denumirea de Oficiul pentru problemele Romilor.

2 Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor a fost adoptatã prin HG 430/2001. Documen-
tul are o durata de 10 ani ºi conþine un plan de mãsuri sectorial pe primii patru ani. 

1. Introducere

Prezentarea partenerului ICPC
Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii este o structurã

relativ nouã în Poliþia Românã, care a fost înfiinþatã în contextul procesului
de reformã structuralã ºi conceptualã ºi are ca atribuþie fundamentalã pre-
venirea criminalitãþii. Institutul elaboreazã ºi coordoneazã strategii ºi pro-
grame naþionale în domenii ce vizeazã atât prevenirea criminalitãþii, cât ºi
pregãtirea partenerilor sociali (poliþie, comunitate) în procesul armonizãrii
relaþiilor sociale. O componentã importantã a activitãþii sale o reprezintã
prevenirea ºi gestionarea conflictelor de grup, armonizarea relaþiilor la
nivelul comunitãþilor locale.

Prezentarea partenerului ONR
Oficiul Naþional pentru Romi este un organism specializat în elaborarea

ºi aplicarea politicilor guvernamentale în domeniul protecþiei minoritãþii
romilor, constituit în 20011. O altã atribuþie specificã ONR-ului este moni-
torizarea aplicãrii actelor normative interne referitoare la protecþia
minoritãþii romilor, în cazul proiectului de faþã HG 430/2001: „Strategia de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor din România”2.

Pe lângã Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, guvernul a adoptat
– în august 2001 – Ordonanþa 137/2001, privind prevenirea ºi sancþionarea
tuturor formelor de discriminare, adoptatã un an mai târziu prin Legea
48/2002. Tot în anul 2002, guvernul României a adoptat alte trei documente,
în parte având la bazã o serie de întâlniri locale: Legea 360/2002, privind
statutul poliþistului; Legea 218/2002, privind organizarea ºi funcþionarea
Poliþiei Române; Legea 544/2002, privind liberul acces la informaþiile de
interes public.

Rolul moderatorilor

Rolul moderatorului reprezentant al ICPC
Stagiile de pregãtire pentru agenþii de poliþie, care îºi desfãºoarã activi-

tatea în mediul rural, riscau sã rãmânã numai la nivel teoretic dacã nu se
includea ºi cea de-a doua componentã a programului – întâlniri în cadrul
comunitãþilor locale între membrii acestora ºi autoritãþi.

Poliþia ºi comunitãþile etnoculturale din România
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3 Fiecare judeþ era reprezentant de ºeful IGP, ºefi de post, primari ai localitãþilor cu po-
pulaþie preponderant minoritarã (romi, maghiari, lipoveni etc) ºi reprezentanþi ai
minoritãþilor (în majoritatea cazurilor romi).

Obiectivele urmãrite de moderator:
– Schimbarea percepþiilor reciproce (mentalitãþilor) la nivelul celor douã

categorii de grupuri sociale – autoritãþi (poliþiºti, primari) ºi membrii etniei
rome;

– Identificarea „punctelor nevralgice” în aceastã relaþie;
– Conºtientizarea poliþiºtilor asupra rolului proactiv pe care îl au în

comunitate, ca protectori ai acesteia ºi nu ca stãpâni. Poliþistul este plãtit din
banii publici pentru a apãra cetãþenii indiferent de etnie, sex sau apartenenþã
religioasã;

– Activitatea poliþistului poate fi evaluatã de membrii comunitãþii, iar
acesta trebuie sã accepte, atunci când este cazul, criticile aduse;

– Necesitatea dezvoltãrii parteneriatului ºi dialogului social între
autoritãþi ºi comunitate;

– Implicarea participanþilor la identificarea unor soluþii pentru
rezolvarea problemelor ce apar la nivelul comunitãþilor locale.

Rolul moderatorului reprezentant al Oficiului Naþional pentru Romi
Valoarea proiectului constã în asigurarea unui cadru adecvat pentru

derularea acestuia, o evidentã punere în practicã a valorilor societãþii
deschise. Acest cadru este asigurat pe de o parte de calitatea facilitatorilor,
pe de altã parte de diversitatea participanþilor la discuþii. 

Solicitarea romilor, ca participanþi activi la întâlnirile organizate în cele 11
localitãþi (Moroeni – Dâmboviþa, Corund – Harghita, Cobadin – Constanþa,
Cojocna – Cluj, Nocrich – Sibiu, Sângiorgiu de Mureº – Mureº, Galaþi, Segarcea
– Dolj, Rãcari – Dâmboviþa, Jurilovca – Tulcea, Dragalina – Cãlãraºi)3, a presu-
pus selectarea unui facilitator aparþinând etniei romilor, preocupat de pro-
tecþia acestei minoritãþi, care sã-ºi desfãºoare activitatea în instituþia investitã
de guvernul României sã aplice politicile guvernamentale pentru romi. 

Prezenþa la reuniune a facilitatorului aparþinând etniei romilor, poziþia
acestuia – de cele mai multe ori criticã faþã de atitudinile unor autoritãþi sau
instituþii abilitate sã aplice politicile guvernamentale, atitudini interpretate
uneori ca pãrtinitoare – a creat un cadru propice de dezbatere, facilitând expri-
marea multor probleme obiective pe marginea temelor puse în discuþie: relaþi-
ile dintre poliþiºti ºi membrii comunitãþilor locale, stadiul îndeplinirii planului
general de mãsuri a HG 430/2001, propuneri de îmbunãtãþire a disfuncþiona-
litãþilor identificate în contextul temelor în discuþie etc. În cazul reprezen-
tanþilor instituþiilor descentralizate, prezenþa la reuniune a unui reprezentant al
Oficiului Naþional pentru Romi a creat cadrul de clarificare a metodologiei de
aplicare a HG 430/2001, Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor.

Prevenirea ºi gestionarea conflictelor
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4 Vezi în acest sens volumul editat sub egida Centrului de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã, Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii documentare. Þiganii din România
(1919-1944), Cluj, CRDE, 2001; Studiul introductiv prezintã ºi istoriografia referinþelor
la aceastã etnie (p.9-13).

2. Temele abordate la reuniuni

2.1. Termenul „roma” versus termenul „þigan”

Definirea temei
Deºi existã numeroase exemple de persoane ºi comunitãþi întregi care

refuzã sã le fie atribuit termenul de „romi”, fiind chiar mândri de etnia lor,
definindu-se ca „þigani” – poate mai mult din obiºnuinþã, termenul corect
din punct de vedere lingvistic ºi politicaly corect este cel de „rom”, care se
impune la noi uzual încã din perioada interbelicã, când apar primele forme
coerente de organizare a acestei etnii4.

Discuþiile care au fost purtate pe marginea acestui subiect au avut ca
scop sensibilizarea lucrãtorilor de poliþie, dar ºi a celorlalte autoritãþi, de a
utiliza exclusiv termenul de rom/romi în apariþiile publice, tocmai pentru a
evita vechiul termen de „þigan”, care în ultimele decenii a cãpãtat un sens
mai mult peiorativ.

Opinia moderatorului reprezentând poliþia
Utilizarea termenului de „rom” este o problemã deseori controversatã,

existând opinii diferite în legãturã cu folosirea termenului de „þigan” sau
„rom”. În opinia moderatorului din partea poliþiei, ambii termeni sunt
corecþi ºi pot fi folosiþi fãrã a se avea reacþii din partea marei mase a romilor,
mai vehement reacþionând liderii acestora faþã de noþiunea „þigan”. Dar în
contextul în care programul a promovat ideea de înþelegere ºi toleranþã,
moderatorul nu vede cum ar putea fi lezaþi românii dacã se foloseºte ter-
menul de „rom”.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR
Utilizarea istoricã a termenului „þigan” creazã încã dificultãþi de expri-

mare în public, atât a autoritãþilor, cât ºi a romilor înºiºi. În cazul celor din
urmã, utilizarea în public a noþiunii de „þigan” este expresia disoluþiei iden-
titare, a internalizãrii denumirii din exterior. Lipsa de educaþie a romilor în
domeniul drepturilor omului face insesizabilã diferenþa dintre denumirea
din exterior (þigan) ºi denumirea lingvisticã de „rom” (care în limba romani
are semnificaþia de „om”) în regiunile cu populaþie roma musulmanã, romii
horahane, care preferã denumirea de þigani pentru a deosebi cultul musul-
man de cel ortodox.

În cazul autoritãþilor însã, acestea justificã utilizarea termenului de þigan
pentru cã „aºa s-au obiºnuit ºi nu considerã cã este un termen peiorativ”, sau
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pentru cã au primit în 1992 un Memorandum semnat de Ministerul Afacerilor
Externe, în care se sugera utilizarea termenului „þigan” ºi nu cel de „rom” pen-
tru a evita similitudinile denumirii românilor. 

În acest context, clarificarea termenilor folosiþi pentru denumirea popu-
laþiei de romi, cu argumente lingvistice ºi politice (retragerea Memorandu-
mului, în 2000, de cãtre acelaºi minister) a constituit una din principalele
teme de discuþie, receptatã cu mai multã sau mai puþinã plãcere.

2.2. Problema raziilor

Definirea temei
Prin intermediul mass media sunt relatate periodic – cu un impact

deosebit în cazul reportajelor TV –, razii ale trupelor speciale de poliþie în
comunitãþile compacte ale romilor. Existã probabilitatea ca aceste razii sã nu
fie întotdeauna justificate din punct de vedere profesional, ci mai degrabã
dintr-o mentalitate de tip „lasã, sã-i speriem, mai bine aºa, din lunã în lunã
o razie preventivã”.

Scopul discuþiei ar fi sensibilizarea comandanþilor judeþeni în ceea ce
priveºte reducerea numãrului de razii la strictul necesar, justificat de argumente
profesionale, precum ºi modul de organizare a acestora (cu mai mult tact, fãrã
a crea pagube materiale colaterale sau traume sufleteºti în rândul persoanelor
nevinovate din etnia romilor, neimplicate în acþiuni sau activitãþi ilegale).

Opinia moderatorului reprezentând poliþia
Raziile ºi statisticile judiciare suscitã, de fiecare datã, discuþii atât în rân-

dul participanþilor (poliþiºti ºi romi), dar ºi al moderatorilor.
Sunt sau nu utile raziile ºi controalele în comunitãþile de romi? Care este

frecvenþa acestora? Rãspunsurile se dau în funcþie de situaþia concretã din
localitatea respectivã. O componentã a rolului de protector al poliþistului
este datã de însãºi faptul cã aceºtia au obligaþia de a lua mãsurile legale ce
se impun împotriva acelor care pun în pericol pe ceilalþi membrii ai comu-
nitãþii. Raziile se organizeazã în scopul identificãrii autorilor unor infrac-
þiuni cu periculozitate socialã ridicatã (omoruri, tâlhãrii, violuri), care se
ascund în astfel de comunitãþi. Frecvenþa acestora este datã de situaþia ope-
rativã. Acolo unde nivelul criminalitãþii este ridicat ºi frecvenþa raziilor este
mai mare, raziile nu se fac în scop preventiv, ci reactiv, pentru a fi prinºi cei
care se sustrag urmãririi penale.

Sunt localitãþi cu un nivel de criminalitate scãzut, unde raziile au dis-
pãrut iar pe poliþist îl vezi mai des prin ºcoli, la întâlniri în comunitate etc.
Ideal ar fi ca locul raziilor ºi controalelor sã fie luat de acþiuni preventive ale
poliþistului, de intervenþia proactivã a acestuia, înainte de încãlcarea legii.
Este un proces greoi, dar care a început sã se vadã, deocamdatã izolat la
nivelul unor anumite localitãþi.
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În judeþul Dolj, într-o localitate foarte sãracã ºi cu o grupare etnicã romã
numeroasã, poliþistul ºi primarul s-au deplasat în judeþul Sibiu pentru a
achiziþiona alimente mai ieftine pentru romi, diminuând astfel furturile din
gospodãrii.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR
Raziile efectuate cu efective sporite de cãtre trupele speciale ale Poliþiei,

relatate periodic în reportajele TV ºi prin intermediul presei scrise, au un
impact deosebit asupra populaþiei majoritare. De exemplu, „Zi ºi noapte,
mascaþii fac razii în zonele unde sunt semnalate prezenþele urmãriþilor”
(Cornel Vilãu, în „România Liberã” din 15 noiembrie 2002).

În discuþiile despre acest subiect, reprezentanþii Poliþiei justificã de
fiecare datã necesitatea atât a efectuãrii raziilor, cât ºi a efectivelor mãrite
datoritã gradului ridicat de criminalitate în cadrul comunitãþilor de romi sau
ca o mãsurã specificã de prevenire, în timp ce reprezentanþii romi o consid-
erã ca o mãsurã abuzivã aplicatã cu scopul intimidãrii lor, sau o mãsurã care
lezeazã demnitatea ºi onoarea acestora.

Rolul reprezentantului ONR în acest caz a fost de a sensibiliza Poliþia
pentru a reduce numãrul raziilor ºi a cãuta modalitãþi de organizare a lor în
aºa fel încât sã se diminueze pagubele materiale ºi morale, organizarea de
acþiuni care sã reducã imaginea negativã a poliþistului în faþa minoritãþii
rome, a copiilor în special. 

În HG 430/2001 a fost introdusã aceeaºi mãsurã, însã în alþi termeni:
identificarea, prevenirea ºi rezolvarea operativã a stãrilor conflictuale sus-
ceptibile sã genereze violenþã familialã, comunitarã sau interetnicã.

Rãspunsul Poliþiei s-a observat în raportul Ministerului de Interne ºi al
prefecturilor, din august 2002, în care se menþioneazã semnarea unor proto-
coale de colaborare a reprezentanþilor Poliþiei cu organizaþiile neguverna-
mentale ºi lideri ai comunitãþilor de romi, în mai mult de jumãtate din cele
41 de judeþe ale României. 

În aceste protocoale de colaborare se specificã tipurile de activitãþi speci-
fice Ministerului de Interne: prevenirea ºi combaterea infracþiunilor ºi crimi-
nalitãþii, prevenirea unor fapte care pot leza integritatea corporalã, sãnãtatea
ºi patrimoniul, aplanarea stãrilor conflictuale ºi intervenþia pentru dezamor-
sarea tensiunilor existente între membrii comunitãþilor de romi, întâlniri
periodice între reprezentanþii Poliþiei ºi reprezentanþii comunitãþilor de
romi, monitorizarea problemelor majore, constituirea unor echipe mixte de
negociatori care sã acþioneze operativ pentru dezamorsarea unor situaþii ten-
sionate în comunitãþile de romi, patrulãri în zonele locuite de romi, pentru
prevenirea actelor de tulburare a ordinii publice.
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2.3. Atitudinea lucrãtorilor de poliþie faþã de romi

Definirea temei
Existã exemple în care lucrãtori de poliþie pot fi surprinºi având o atitu-

dine discriminatorie, chiar jignitoare în ce priveºte demnitatea umanã, în
relaþia lor cu romii. (De pildã, un agent de poliþie a povestit cu ocazia unei
întâlniri cum a obligat o femeie, de etnie romã, sã se descalþe la post ca sã
nu-i „murdãreascã linoleul”. Un alt exemplu frecvent este adresarea nepoliti-
coasã, la persoana a doua singular).

Existã însã exemple ºi mai grave, din fericire tot mai rare, în care lucrã-
tori de poliþie practicã bãtaia în sediul postului, în scopul obþinerii declara-
þiilor de „recunoaºtere a faptelor” sau pentru „educarea” romilor.

Scopul discuþiei este de sensibilizare a comandanþilor ºi a agenþilor de
poliþie în ceea ce priveºte manifestarea unui comportament politicos, iden-
tic vizavi faþã de toþi cetãþenii, inclusiv faþã de persoanele aparþinând etniei
romilor, chiar dacã acest lucru la început ar fi mai greu de pus în practicã.
Se urmãreºte, totodatã, de a-i face conºtienþi pe lucrãtori de poliþie cã astfel
de practici nu sunt legale ºi deci posibile, din urmãtoarele motive: 1) sunt
în contradicþie cu prevederile generale asupra respectãrii drepturilor omu-
lui ºi legislaþia; 2) îºi pericliteazã propria carierã.

Opinia moderatorului reprezentând poliþia
În mod categoric, lucrurile sunt în schimbare – este concluzia pe care

pot sã o susþin ca vechi specialist, implicit în problema relaþiilor sociale din-
tre membrii comunitãþilor de romi ºi poliþiºti.

Imediat dupã 1990, în poliþie s-a considerat a fi bunã practica organizãrii
unor întâlniri, la nivel local, între reprezentanþi ai etniei rome ºi poliþiºti.
Întâlnirile s-au dovedit a fi foarte dificile, era etapa acuzaþiilor ºi frustrãrilor
reciproce, fãrã posibilitãþi prea mari de realizare a unui dialog – se simþea
lipsa de experienþã în organizarea unor astfel de întâlniri. Dar perioada
respectivã apreciem cã a fost foarte importantã, întrucât reprezenta debutul
unui larg ºi greoi proces de schimbare a mentalitãþilor, a percepþiilor reci-
proce.

Poliþiºtii începeau sã conºtientizeze cã nu sunt stãpânii absoluþi ai
comunitãþii ºi cã ei trebuie „sã dea seamã” în faþa obºtii pentru modul în care
îºi fac datoria, cã perioada abuzurilor a apus definitiv ºi cã treptat trebuie sã
se creeze o relaþie nouã între poliþist ºi membrii comunitãþii.

În acelaºi timp, romii începeau sã-ºi conºtientizeze drepturile, dar ºi
obligaþiile, începeau sã recunoascã supremaþia legii ºi necesitatea adoptãrii
unor reguli de conduitã socialã.

În ultimii zece ani, relaþiile parteneriale au suferit modificãri. De la inter-
minabilele acuze reciproce s-a ajuns la crearea în multe localitãþi din þarã, la
nivel local, a unor punþi de legãturã între poliþiºti ºi reprezentanþi ai etniei
rome. Sigur cã lucrurile nu merg perfect peste tot, mai sunt o serie de dis-
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funcþionalitãþi, dar, cu prilejul deselor întâlniri organizate deja, expresia „la
noi nu sunt probleme deosebite” a devenit banalã.

Procesul de reformã conceptualã a Poliþiei Române se resimte deja pânã
la ultima verigã. Poliþistul este pregãtit pentru o abordare într-o manierã
nouã a activitãþilor sale. Se încearcã înlãturarea atitudinii pasive a acestuia
de a aºtepta încãlcarea legii de cineva pentru a lua mãsuri. Acum se vorbeºte
de atitudinea proactivã a poliþistului în viaþa comunitãþii al cãrui membru
este. Desele întâlniri, organizate în multe localitãþi din þarã, au oferit prilejul
de a fi prezentate o serie de situaþii care pot fi modele în relaþia poliþie-comu-
nitate (reluãm exemplul de mai sus, cu localitatea Negoi, judeþul Gorj, unde
existã o comunitate foarte sãracã de romi, iar ºeful de post ºi primarul s-au
deplasat în judeþul Sibiu pentru a procura alimente la un preþ mai mic pen-
tru aceºtia. În acest fel s-a urmãrit prevenirea furturilor din gospodãriile
cetãþenilor.)

În localitatea Frumuºiþa, jud. Galaþi, comunã „fãrã probleme deosebite”,
este de remarcat faptul cã însuºi ºeful de post ºi primarul au intermediat
obþinerea unor locuri de muncã pentru romi, iar vizitele poliþistului în case-
le acestora sunt deja un lucru foarte cunoscut ºi apreciat de comunitate.

Comuna Sadova, jud. Dolj, localitate cunoscutã cu frecvente conflicte
violente, mai ales în rândul etniei romilor, poate fi datã ca exemplu de mo-
del relaþional între ºeful de post ºi comunitatea romã. Atitudinea proactivã a
ºefului de post a dus la diminuarea substanþialã a conflictelor ºi apariþia
premiselor de creare a noi relaþii sociale în comunitate.

De multe ori este ingrat rolul poliþistului, ca reprezentant al autoritãþii,
obligat de lege sã ia mãsuri împotriva celor care o încalcã. El trebuie în per-
manenþã sã menþinã echilibrul între neimplicare ºi exces de zel, pentru a
putea fi corect perceput de cãtre cetãþenii care uneori sunt pe poziþii diferite,
autor ºi victimã.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR
În rapoartele efectuate de unele organizaþii, inclusiv ale romilor, a cãror

misiune este protecþia drepturilor romilor, ca ºi deplasãrile acestora ºi ale
membrilor ONR în teren, reprezentanþii comunitãþilor de romi au semnalat
atitudini discriminatorii ale unor poliþiºti, adresare nepoliticoasã ºi chiar ori-
entarea în cadrul unui cerc de suspecþi cãtre romi.

Deloc uºor, rolul ONR a fost de a sensibiliza poliþiºtii în a aplica un trata-
ment egal, nediscriminatoriu, cetãþenilor de etnie roma, eliminarea practi-
cilor „tradiþionale” în scopul obþinerii declaraþiilor de „recunoaºtere a
faptelor” sau de „educare” a romilor.

Aceeaºi mãsurã este inclusã în HG 4300/2001, pentru care Ministerul de
Interne a întocmit un program de activitãþi, difuzat la toate subunitãþile de
poliþie teritorialã în vederea executãrii. Astfel, au fost desemnaþi la nivelul
fiecãrei subunitãþi ofiþeri ºi agenþi de poliþie care sã participe la programul
de combatere a tensiunilor existente în comunitãþile de romi. Poliþiºtii care
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5 Un poliþist din localitatea Frumuºiþa, judeþul Galaþi, are zilnic întâlniri la barul din sat
cu reprezentanþii comunitãþii de romi. Una din problemele abordate de romi a fost
excluderea lor de cãtre firmele private de plasare a forþei de muncã din echipele de
lucrãtori zilieri, excludere datoratã neîncrederii în ei. Poliþistul a negociat cu firma pri-
vatã introducerea ca muncitori zilieri a romilor din localitate, garantând pentru seri-
ozitatea lor la locul de muncã. Acelaºi poliþist a intervenit în medierea unor tensiuni
dintre membrii unei comunitãþi de romi, care se putea transforma într-un conflict
intracomunitar.

lucreazã cu comunitãþile de romi au fost instruiþi în legãturã cu pregãtirea
antiinfracþionalã ºi antivictimalã a romilor, iar lucrãtorii posturilor de poliþie
au fost instruiþi asupra prevederilor OG 137/2000, privind prevenirea ºi com-
baterea discriminãrii, rolul poliþiºtilor în comunitãþile de romi ºi modul de
acþiune în cazul persoanelor aparþinând unor sisteme culturale diferite.

În puþine cazuri poliþiºtii aplicã mãsuri postinfracþionale, menite sã
atenueze cauzele care determinã cetãþenii, inclusiv etnicii romi, la comiterea
infracþiunilor calificate ca fiind de subzistenþã: furturi de hranã (gãini, cartofi,
fasole, porumb etc.)5. Un alt factor care genereazã conflicte între populaþiile
majoritare, autoritãþi ºi romi ºi care creeazã contextul aplicãrii amenzilor
costisitoare pentru romi îl constituie neîmproprietãrirea romilor cu terenuri,
inclusiv acordarea de cãtre primãrii a terenurilor pentru pãºunatul ani-
malelor. În judeþul Dâmboviþa ºi Cãlãraºi poliþiºtii amendeazã frecvent famili-
ile tradiþionale de romi pentru nesupravegherea cailor ºi catârilor intraþi în
culturile de porumb ale majoritarilor. Deºi aceastã situaþie tensionatã este dis-
cutatã la fiecare întâlnire pe plan local, primãriile nu au gãsit încã o soluþie,
preferând situaþia tensionatã ºi amendarea familiilor de romi.

În unele cazuri, împrejurãrile comiterii faptelor, abuzurile autoritãþilor,
ca ºi limbajul prejudiciant pentru onoarea ºi demnitatea romilor nu consti-
tuie circumstanþe pentru primul organ de cercetare – poliþistul. În judeþul
Dâmboviþa, la sfârºitul anului ºcolar, învãþãtoarea a comunicat unei fetiþe
aparþinând comunitãþii romilor cã va lua premiul I. La serbarea de sfârºit de
an, acesteia i s-a conferit premiul II, motiv de frustrare pentru copil ºi
pãrinþi, care au dorit o explicaþie de la cadrul didactic. Învãþãtoarea a refuzat
sã dea explicaþii „unor oameni needucaþi”, rãspuns care a constituit pentru
mama ºi bunica copilului o altã situaþie degradantã, pentru care ºi-au expri-
mat oprobiul. Contextul exprimãrii „pe mãsura rãspunsului” a constituit o
bunã ocazie de a fi amendate pentru tulburarea liniºtii publice cu suma de
50 milioane lei. Ulterior, familia de romi din Dâmboviþa a anunþat Oficiul
Naþional pentru Romi de acþionare în justiþie ºi contestare a cuantumului
amenzii, disproporþionatã în comparaþie cu gravitatea faptului.



Poliþia ºi comunitãþile multiculturale din România

152

6 În raportul Ministerului de Interne din august 2002 se raporteazã urmãtoarele cifre:
pânã la sfârºitul lunii august 2002 au fost luate în evidenþã 2.718 persoane fãrã acte
de stare civilã ºi 19.018 persoane fãrã acte de identitate. Au fost puse în legalitate
2.512 persoane cu acte de stare civilã ºi 18.455 persoane cu acte de identitate. 

2.4. Problema lipsei actelor de identitate ºi stare civilã a unei
pãrþi dintre cetãþenii aparþinând etniei romilor

Definirea temei
În multe cazuri, romii nu au un interes deosebit pentru a dobândi aceste acte,

stare la care contribuie ºi atitudinea descurajantã a unor funcþionari publici. Scopul
discuþiei ar fi sensibilizarea reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi a
lucrãtorilor de poliþie, cã este ºi responsabilitatea, ºi interesul lor ca toþi cetãþenii
sã deþinã acte de identitate, iar în acest sens pot iniþia ºi ei, în colaborare cu lide-
rii informali ai comunitãþilor de romi, acþiuni pentru dobândirea tardivã a docu-
mentelor de identitate.

Opinia moderatorului reprezentând poliþia
Este ºi în interesul poliþiei ca romii sã posede acte de identitate, întrucât

acest lucru îi înscrie pe o linie a normalitãþii, asemenea tuturor cetãþenilor, dar
totodatã îi ºi protejeazã faþã de autoritãþile poliþieneºti. Sunt împrejurãri în
care se impune verificarea identitãþii unei persoane, iar dacã aceasta nu
posedã nici un act asupra sa, pânã la lãmurirea situaþiei individul intrã în „cus-
todia” lucrãtorului de poliþie, ºi noi nu am dori sã se interpreteze acest lucru
ca un abuz sau reþinere ilegalã. Este o problemã elementarã ca oricine sã-ºi
poatã dovedi, rapid ºi eficient calitatea prin prezentarea unui act de identitate.
Apoi, este chiar în interesul romilor de a deþine acte de stare civilã, întrucât
anumite ajutoare sociale acordate de stat ºi gestionate de primãrii nu pot fi alo-
cate decât pe baza unor documente bine stabilite de cãtre legile în vigoare. Mai
mult chiar, nici un angajator care respectã legea nu va putea oferi de lucru unei
persoane dacã aceasta nu posedã documente de stare civilã. Sunt acestea doar
câteva motivaþii minimale pentru a se solicita acte de identitate.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR
Atitudinea descurajantã a unor funcþionari publici, procedurile administra-

tive greoaie, dar mai ales amenzile unor lucrãtori de poliþie, motivate uneori de
desfãºurarea activitãþilor ilegale (în realitate, activitãþi pentru asigurarea exis-
tenþei), sunt doar doi factori care au generat lipsa de interes a romilor pentru
obþinerea actelor de identitate ºi de stare civilã. Deºi reprezentanþii Ministerului
de Interne ºi liderii organizaþiilor de romi au calificat mãsura ca fiind extrem de
importantã, introducând-o în HG 430/2001, însã numai în câteva judeþe,
Direcþiile Generale de Evidenþã Informatizatã a Persoanei au iniþiat planuri de
obþinere a documentelor de identitate folosind ca metodã de lucru încheierea
parteneriatelor cu organizaþiile neguvernamentale ale romilor: Romani Criss,
Agenþia „Împreunã”, Rom Star – Bacãu, Alianþa Romilor – Galaþi ºi/sau Primãrii6.
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7 Proiectul s-a aplicat prin cooptarea poliþistului Marcel Kis în grupul de initiaþivã
localã, constituit în vederea aplicãrii unui program de dezvoltare comunitarã denumit
„Plan de acþiune pentru dezvoltare localã ºi comunitãþi de romi” aplicat în România
de Agenþia „Împreunã” ºi Spolu Internaþional Foundation – Olanda. Soluþii privind
actele de identitate au fost prezentatã de cãtre Marcel Kis în martie 2000, cu ocazia
organizãrii unei reuniuni locale, prilejuitã de monitorizarea proiectului.
Metoda de lucru:
– Asociaþia Romii din Brazilia a întocmit un tabel cu persoanele din cartierul Brazilia
care nu deþin acte de identitate ºi stare civilã.
– Pentru eliberarea cãrþilor de identitate, Poliþia Nuºfalãu a solicitat sprijinul
Inspectoratului Judeþean de Poliþie Zalãu, care s-a deplasat în comunitatea romilor din
cartierul Brazilia cu aparatura necesarã (aparat foto).
– Eliberarea certificatelor de naºtere sau a duplicatelor a fost sarcina Consiliului local
din Nuºfalãu, care în baza declaraþiei cetãþenilor romi privind locul naºterii a solicitat
primãriilor certificarea realitãþii faptelor, urmatã de eliberarea certificatelor de naºtere
sau a duplicatelor.
– Agenþia „Impreunã” a suportat cheltuielile amenzilor civile ºi a timbrelor fiscale
cãtre Ministerul Finanþelor, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi a Controlului de
Stat a judeþului Sãlaj.
Prin aplicarea proiectului în 2000, pentru 18 persoane, s-a indentificat o mãsurã efi-
cientã de punere în legalitate a romilor din cartierul Brazilia – Nuºfalãu. În anul 2001,
alte 27 de persoane au fost puse în legalitate.

8 Atragerea resurselor financiare în plan local pentru îndeplinirea mãsurilor prevãzute
în HG 430/2001, în sarcina Ministerului de Interne (Botoºani, Galaþi):
– Conceperea ºi implementarea proiectelor pentru combaterea delicvenþei juvenile
(Botoºani).
– Întocmirea actelor de identitate (460-Gorj, 374-Neamt, 40-Sãlaj, Prahova). În judeþul
Alba, ghiºeele de evidenþã a populaþiei au alocat 2 ore speciale/zi pentru cetãþenii
romi, în vederea întocmirii actelor de identitate. 
– Identificarea ºi aplanarea conflictelor intracomunitare (45 de conflicte în Gorj), con-
flictelor dintre romi ºi populaþia majoritarã (9 conflicte în Gorj), aplanarea stãrilor con-
flictuale (263 în Prahova), detensionarea situaþiilor tensionate generate de aplicarea
Legii 416/2001, privind venitul minim garantat (Mureº).
– Formarea a 51 de tineri romi ca mediatori juridici (Galaþi), selectarea tinerilor romi
ºi îndrumarea acestora cãtre ºcolile militare ºi de poliþie (Mehedinti).
– Recrutarea tinerilor care au împlinit vârsta de 20 ani, în vederea încorporãrii (Gorj).
– Înscrierea tinerilor romi la examenul de admitere al Academiei de Poliþie (Giurgiu).

În judeþul Vrancea, localitatea Slobozia Bradului, Consiliul local a gãsit ca
soluþie, pentru achitarea sumelor destinate obþinerii actelor de identitate ºi
stare civilã, fondul bugetului local destinat „ajutoarelor de urgenþã”.

În localitatea Nuºfalãu, judeþul Sãlaj7, propunerea de obþinere a actelor
de identitate a aparþinut poliþistului din localitate, membru în grupul de
iniþiativã localã alãturi de Asociaþia Romilor din Nuºfalãu. În câteva locali-
tãþi, organizaþiile neguvernamentale ale romilor sunt interesate sã atragã ca
parteneri reprezentanþii poliþiei, cu scopul desfãºurãrii de acþiuni comune8. 

În judeþul Bihor, Inspectoratul Judeþean de Poliþie colaboreazã cu per-
soane de etnie romã într-un mod original. În baza Legii 195/2001 privind
voluntariatul, coroboratã cu art. 7 din Legea 26/1994 privind organizarea ºi
funcþionarea Poliþiei Române, în localitãþile unde numãrul cetãþenilor de
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etnie roma este mare, au fost recrutate persoane din aceastã etnie care sã
activeze ca voluntari alãturi de poliþiºtii din localitate. Aceste echipe mixte
desfãºoarã activitãþi de identificare ºi supraveghere a activitãþilor infracþio-
nale în rândul romilor, prinderea persoanelor urmãrite etc. 

Membrii comunitãþilor de romi privesc cu suspiciune tinerii voluntari,
care la rândul lor nu se bucurã nici de încrederea comunitãþii, nici nu sunt
consultaþi de partenerii lor poliþiºti în organizarea acþiunilor specifice.

De exemplu, în anul 2002, la nivelul judeþului Bihor, echipajele mixte
(poliþiºti-romi) au organizat 368 de acþiuni poliþieneºti ºi 40 de întâlniri cu
liderii etniei romilor, cãrora li s-a solicitat „sã aibã o mai mare influenþã în
rândul etniei ºi s-o determine sã renunþe la comiterea de infracþiuni sau alte
fapte antisociale”.

În judeþul Buzãu, Inspectoratul Judeþean de Poliþie a detensionat relaþi-
ile dintre romi ºi majoritarii care au interzis accesul romilor la discoteca
„New generation” SRL, precum ºi soluþionarea cazului în care vânzãtorul
unui magazin aparþinând firmei „Germanos” a refuzat etnicilor romi comer-
cializarea ºi încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de telefonie
mobilã ale firmei Cosmorom.

În judeþul Cãlãraºi, Inspectoratul Judeþean de Poliþie este partenerul
Direcþiei Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului, într-un proiect de
înfiinþare a trei case de tip familial, în care se desfãºoarã servicii alternative
bazate pe conceptul familial.

În judeþul Gorj, Inspectoratul Judeþean de Poliþie ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean colaboreazã pentru eliminarea abandonului ºcolar, precum ºi pen-
tru promovarea unui program de cooperare culturalã internaþionalã în
parteneriat cu Spania.

În judeþul Brãila, Biroul Judeþean pentru Romi a invitat Inspectoratul
Judeþean de Poliþie ºi Alianþa pentru Unitatea Romilor – Filiala Brãila la
semnarea unui acord de parteneriat pentru rezolvarea tensiunilor generate
de situaþia locativã din blocurile de la km. 10, ºoseaua Brãila-Viziru. S-au
efectuat deplasãri în scopul întocmirii unui proiect care sã rãspundã
aplanãrii tensiunilor generate de fluctuaþia locatarilor, depozitarea, ridicarea
ºi transportul gunoaielor menajere, desfundarea conductelor de canalizare,
efectuarea reparaþiilor pe traseul instalaþiei de apã ºi canalizare, alimentarea
cu energie electricã, precum ºi lucrãri de reparaþii la blocurile de la km. 10.

Proiectul de dezvoltare comunitarã întocmit conþine mãsuri, termene ºi
responsabilitãþi pentru parteneri, cu scopul final de îmbunãtãþire a habitatu-
lui ºi a mediului înconjurãtor, rezolvarea fluctuaþiei locative prin identifi-
carea ºi înregistrarea locatarilor într-o carte de imobil, precum ºi participarea
locatarilor la acþiunile enumerate mai sus.

Ca partener în implementarea planului de dezvoltare, propunerea
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Brãila a fost de „a se efectua o acþiune
urgenþã, cu efective mãrite, pentru identificarea persoanelor care locuiesc în
apartamentele blocurilor de la km. 10”.
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În judeþul Teleorman, Inspectoratul Judeþean de Poliþie ºi Serviciul de
Reintegrare Socialã ºi Supraveghere de pe lângã Tribunalul Teleorman
desfãºoarã un proiect pentru reintegrarea socialã a persoanelor care au comis
fapte penale ºi/ori executã pedeapsa muncii în folosul comunitãþii.

În judeþele Vrancea, Bihor ºi Bacãu, unele „acþiuni parteneriale” ale
Inspectoratului Judeþean de Poliþie s-au concreatizat prin informãri asupra
situaþiei operative privind infracþiunile contravenþionale ºi/sau penale,
numãrul de participanþi de etnie romã care au comis fapte infracþionale.

2.5. Expertul local pentru romi, structurã prevãzutã 
în HG 430/2001

Definirea temei
Conform principiului diviziunii sectoriale ºi al descentralizãrii în exe-

cuþie, prevãzute în Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, structura de
organizare, coordonare ºi control prevede angajarea experþilor locali pentru
romi, ca reprezentanþi ai nivelului de bazã în structurã, al cãror rol este sã
mobilizeze membrii comunitãþilor de romi în vederea evaluãrii necesitãþilor
lor, urmatã de întocmirea planurilor de acþiune locale ºi judeþene.

Opinia moderatorului reprezentând poliþia
La nivel de comunã este ºi în interesul poliþiei sã existe un asemenea

angajat, care ar putea servi la nevoie ca mediator între autoritãþi ºi comuni-
tatea localã de romi. Se evitã astfel o sumã de neînþelegeri, dar existã ºi posi-
bilitatea de explicare comunitãþii de romi a diverselor prevederi legale, pen-
tru a se înlãtura astfel suspiciunea existenþei unor decizii arbitrare.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR
Experþii locali pentru romi de la nivelul primãriilor reprezintã princi-

palii mediatori între autoritãþile publice locale ºi comunitãþile de romi.
Principala responsabilitate a experþilor locali o constituie identificarea
nevoilor romilor ºi transmiterea acestor informaþii cãtre Birourile Judeþene
pentru Romi. De asemenea, experþii locali au obligaþia sã comunice mem-
brilor comunitãþilor principalele posibilitãþi oferite de Strategia de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor.

Organizaþiile romilor ºi Birourile Judeþene pentru Romi au solicitat pri-
mãriilor angajarea experþilor locali pentru romi ºi au iniþiat procedurile de
înfiinþare a postului de expert local pentru romi.

În numeroase cazuri, primarii refuzã angajarea experþilor locali pentru
romi din rândul acestei etnii, motivând lipsa fondurilor pentru salarii ºi
imposibilitatea lãrgirii schemei de personal a primãriei. În alte cazuri, pri-
marii îºi justificã refuzul prin considerarea titulaturii de „expert” drept o po-
ziþie a funcþionarului public din legislaþia actualã. În concluzie, unii dintre
aceºti primari pur ºi simplu nu doresc sã-ºi „complice existenþa” prin acti-
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9 Raportul are la baza informaþiile transmise în august 2002 de cãtre prefecþi, privind
stadiul îndeplinirii mãsurilor prevazute în Planul general de mãsuri, reglementat prin
H.G 430/2001, Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor. Din cele 41 de judeþe, au
fost transmise doar 30 de rapoarte.

vitãþi adiþionale, cum ar fi Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor, prefe-
rând sã caute (ºi vor gãsi întotdeauna) felurite pretexte.

Din analiza rapoartelor transmise de prefecþii a 30 de judeþe9, în 6 judeþe
primarii au preferat numirea prin cumul de funcþii a 130 de funcþionari ai
primãriilor ca experþi locali pentru romi care, pe lângã celelalte sarcini, vor
trebui sã se ocupe ºi de problemele romilor. În alte 12 judeþe, peste 263 de
persoane de etnie roma sunt numite/desemnate ºi activeazã – ca voluntari –
în calitate de experþi locali pentru romi. La nivelul a 8 judeþe este angajat
personal din rândul romilor cu Convenþii civile, un numãr de 29 de per-
soane, în calitate de experþi locali pentru romi.

La reuniunile organizate pe plan local s-a constatat necunoaºterea HG
430/2001 de cãtre primari sau, în cazul cunoaºterii documentului, neînsuºirea
lui cu seriozitate ºi interes. La reuniunea organizatã în localitatea Jurilovca,
primarul unei localitãþi din judeþul Vrancea a fost însoþit la reuniune de exper-
tul local pentru romi, numit prin cumul de funcþii – directorul casei de culturã
din localitate. Pe lângã lipsa de expertizã a acestui director, în problematica
complexã a romilor, a motivaþiei de a se implica activ în procesul de dezvoltare
a romilor, în care ei înºiºi sã aibã un rol activ, participativ, s-a constatat o puter-
nicã rezistenþã faþã de idea angajãrii romilor ca experþi pentru romi.

Desigur, în asemenea situaþii este de dorit gãsirea unei soluþii care sã
motiveze atât romii, cât ºi autoritãþile locale. De cele mai multe ori interesul
pentru fonduri, mai ales nerambursabile, destinate romilor, trezeºte intere-
sul autoritãþilor locale. O problemã nerezolvatã care existã – ºi va mai exista
încã – este lipsa circuitului informaþiilor ºi pregãtirea diverºilor actori sociali
în managementul resurselor umane ºi financiare. 

2.6. Problema amendãrii romilor (de cãtre reprezentanþii 
administraþiei publice locale ºi de lucrãtorii din poliþie) pe motiv 
de activitãþi ilegale, dar care sunt necesare asigurãrii existenþei

Definirea temei
Existã multe cazuri în care legea se aplicã cu o stricteþe „inumanã”,

dându-se amenzi stricte pentru activitãþi în fond ilegale, dar care sunt nece-
sare pentru asigurarea existenþei romilor, a celor care o practicã (strânsul
fructelor ºi plantelor de pãdure, adunatul lemnelor etc.).

Scopul discuþiei ar fi sensibilizarea reprezentanþilor administraþiei pub-
lice locale ºi a lucrãtorilor de poliþie – eventual dând exemple ºi de alþi
funcþionari cu sarcina de a depista ilegalitãþi – în ceea ce priveºte gãsirea
unor soluþii legale care sã permitã asemenea activitãþi, ºi aplicarea unor
amenzi numai în cazuri extreme.
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Opinia moderatorului reprezentant al ONR
Conform unor statistici publice pe internet, aparþinând Inspectoratelor

Judeþene de Poliþie (IJP), aceste instituþii au aplicat cele mai multe amenzi
pânã la finalul lunii octombrie 2002. Conform legii, contravenientul poate sã
plãteascã jumãtate din cuantumul amenzii în 48 de ore, ceea ce aparent
mãreºte posibilitatea achitãrii acestora, creºterea bugetului local ºi dimi-
nuarea riscului de transformare a amenzii în zile de închisoare.

Situaþia este asemãnãtoare ºi în cazul Direcþiilor Silvice, care au aplicat
de asemenea multe amenzi, deosebirea constând în numãrul mare de con-
testaþii în instanþã a amenzilor ºi implicit o posibilitate scãzutã de creºtere a
bugetului local prin plata amenzilor ºi un risc crescut de transformare a
amenzilor în zile de închisoare.

Spre deosebire de politicile publice de la care romii istoric sunt excep-
taþi, în cele douã categorii de cetãþeni amendaþi aceºtia sunt incluºi, ºi chiar
în numãr mare.

În Piaþa Universitãþii din Bucureºti, un student american al Universitãþii
din Oxford a fost martor când un poliþist a amendat un cetãþean de etnie
romã deoarece nu avea cartea de identitate asupra sa în momentul controlu-
lui. În urma vizitei sale în România, studentul american îºi exprima într-o
publicaþie din þarã sa uimirea faþã de selecþia organului de poliþie a cetãþea-
nului de etnie romã din numãrul mare de traficanþi ai metroului bucureºtean
ºi se întreba dacã nu cumva prejudecãþile poliþiºtilor constituie pentru
cetãþenii de etnie romã o circumstanþã agravantã în toate „procesele” în care
aceºtia sunt pãrþi. 

Deºi sunt puþine cazuri de reclamaþii ºi contestaþii din partea romilor
înºiºi, reprezentanþii instituþiilor au, în general, o atitudine fãþiº dezaproba-
toare faþã de cetãþenii romi care „îndrãznesc” sã li se adreseze. Maniera dis-
preþuitoare ºi arogantã cu care sunt trataþi reclamanþii ºi contestatarii este
frecvent întâlnitã la mulþi funcþionari publici.

În timpul reuniunii din localitatea Cojocna, jud. Cluj, romii prezenþi mi-au
povestit în pauzã cum au fost amendaþi de cãtre poliþiºti pentru cã au avut
curajul de a-ºi cere drepturile de la primãrie. Nemulþumiþi de faptul cã nu-ºi
primeau de douã luni drepturile prevãzute în Legea venitului minim garan-
tat, romii s-au hotãrât sã-ºi exprime nemulþumirea prin organizarea unei
acþiuni spontane în faþa primãriei. Foarte supãrat, primarul a cerut protecþie
din partea organelor de poliþie, care, sosite la faþã locului, au amendat
majoritatea romilor prezenþi pentru tulburarea liniºtii publice.

În judeþul Sãlaj existã o întreagã reþea de colectare ºi vindere a ciuper-
cilor. Firmele internaþionale prezente în zonã au fãcut din aceastã activitate
o afacere prosperã. Au angajat însã intermediari români care, la rândul lor,
fac o afacere din starea de sãrãcie a romilor, în sensul organizãrii punctelor
de colectare, în cea mai mare parte a cazurilor în incinta caselor pãdurarilor.

Conºtienþi de faptul cã preþul primit pe 1 kg de ciuperci este de trei ori mai
mic, romii preferã sã vândã ciupercile la un alt centru de colectare, pentru un
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10 Biroul judeþean pentru romi.

preþ mai bun. Dacã aparent gestul îndreptãþit al romilor poate crea imaginea
concurenþei, în practicã este momentul amenzilor. Supãrat pentru faptul cã-ºi
pierde afacerea, pãdurarul interzice romilor intrarea pe proprietatea statului,
iar în cazul în care se gãseºte cineva care sã-i spunã pãdurarului cã aceastã
activitate de strângere a ciupercilor nu provoacã stricãciuni, replica pãduraru-
lui va fi aceea cã romii, pe lângã ciuperci, pleacã din pãdure ºi cu un lemn.

Deºi existã perioade când pãdurea trebuie curãþatã de uscãturi, o bunã
ocazie pentru cei care participã la aceastã activitate de a-ºi aduce acasã lem-
nele uscate, romii nu sunt încurajaþi sã participe la aceastã acþiune, în timp
ce costul bonurilor de lemne pentru încãlzit, în cazul în care mai ajung ºi
pentru familiile de romi, constituie pentru o mare parte a familiilor o imposi-
bilitate de platã. Din acest cerc vicios se nasc conflictele, se îndeplineºte
planul amenzilor ºi, în majoritatea cazurilor, amenzile se transformã în zile
de închisoare. Se mai justificã în acest caz rolul politicilor sociale de rein-
serþie a foºtilor deþinuþi, când anual exista riscul revenirii în penitenciar a
romilor ºi chiar pentru aceleaºi fapte?

Într-o localitate sãlãjanã, ºapte femei au fost amendate de poliþistul din
localitate pentru furt. În fapt, femeile au avut acordul proprietarului de a
strânge ce a mai rãmas în urma campaniei de recoltare a cartofilor. Poliþistul
a considerat cã „le-a prins în fapt”, fãrã a þine cont de explicaþiile femeilor.
Femeile i-au cerut poliþistului sã le confrunte cu proprietarul, confruntare în
timpul cãreia, din dorinþa de a nu-i strica planurile poliþistului, proprietarul
nu ºi-a mai amintit dacã ºi-a dat sau nu acordul. A fost un bun motiv de
sancþionare a celor ºapte femei, iar pentru una din ele, mamã a patru copii
minori, prin transformarea amenzii în zile de închisoare a fost luatã de lângã
copilul de ºase luni ºi transportatã direct la Penitenciarul din Oradea de
cãtre acelaºi poliþist.

Nu excludem cã existã ºi persoane care încalcã legea, însã fapte ca cele
descrise mai sus sunt frecvent întâlnite, monitorizate ºi raportate. Dacã poliþiºtii
au fost educaþi sã aplice legea tuturor cetãþenilor, fãrã deosebire de rasã, naþio-
nalitate, sex, avere etc., atunci asta ar trebui sã facã, iar instanþele sã soluþioneze
aceste cazuri conform legii. Avem însã serioase rezerve faþã de justa aplicare a
legii, în cazul nostru a amenzilor, pentru faptele comise de romi, atâta timp cât
aceºtia sunt împinºi de societate la comiterea unor acte reprobabile.

2.7. Problema comunicãrii între Poliþie, administraþia publicã localã
ºi comunitãþile locale – BJR10 

Definirea temei
În multe cazuri nu existã o comunicare permanentã. Primarul pretinde cã

existã o comunicare, dar acesta constã în a spune  „romilor sã lucreze” – este o
comunicare unilateralã (comunicarea posibilitãþilor).
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În aceste locuri, scopul discuþiei este de a determina administraþia publicã
localã ºi Poliþia sã organizeze întâlniri periodice cu comunitãþile de romi, sã poarte
un dialog cu liderii informali ai romilor, nu numai pentru a obþine informaþii.

Opinia moderatorului reprezentant al ONR 
Într-un „proiect de colaborare” semnat într-un judeþ din þarã (raportul

ONR aratã cã în toate judeþele existã asemenea protocoale de colaborare între
BJR ºi Poliþie), denumit Romii în comunitate, am fost surprinsã sã citesc cã
obiectivul proiectului îl reprezintã „constituirea unei punþi între poliþie ºi
minoritãþile etnice printr-o comunicare deschisã ºi eficientã (…), promovarea
unor relaþii parteneriale între ºi în cadrul grupurilor existente în societate”. 

Acelaºi proiect menþioneazã printre domeniile de activitate comuni-
carea, mai precis :

– învãþarea ºi promovarea unei mai bune comunicãri între poliþie, asoci-
aþii civice ºi etnia romilor;

– cultivarea încrederii ºi intercomunicãrii în relaþiile dintre poliþiºti ºi
grupurile sociale diferite;

– remedierea blocajelor de comunicare intercomunitarã.
Dat fiind faptul cã resursele umane utilizate în aplicarea proiectului sunt

membrii BJR-urilor, consilieri etc, putem sã ne imaginãm cã HG 430/2001
este cunoscutã la toate nivelele ºi folositã în modul de lucru atât de poliþiºti,
cât ºi de B.J.R.-uri, primari, consilieri etc.

Din punctul meu de vedere, conþinutul proiectului este programat pen-
tru a pune bazele încrederii de ambele pãrþi, optimist, cu atât mai mult cu
cât el urmãreºte prevederile „Cartei de la Rotterdam”, ale Convenþiei contra
torturii, ratificatã de România în 1990, inclusiv prevederile HG 430/2001 etc.

Acest exemplu de document, foarte bine construit ºi argumentat, con-
ceput de o instituþie fãrã consultarea reprezentanþilor romi, inclusiv la con-
ceperea lui, este un exemplu tipic de document de „sertar”, scos atunci când
nevoia o impune. În realitate, problema comunicãrii între diferitele categorii
de persoane, autoritãþile publice ºi administraþiile locale, rãmâne un
deziderat al reformei în România.

Existã comunitãþi de romi în care primarul nu a fost niciodatã, sau a vizi-
tat o comunitate în care trãiesc romii pentru prima oarã doar când a însoþit
un grup caritabil, de cele mai multe ori olandez.

Un poliþist din Harghita spunea cã în localitatea unde lucreazã nu sunt con-
flicte între romi, majoritari ºi/sau poliþiºti pentru cã sediul Poliþiei este în
apropierea comunitãþii romilor. Este interesantã aceastã conexiune între clãdire
ºi romi, în cazul în care frica de clãdire a determinat pãrþile sã aibã bunele
relaþii de care spunea vorbitorul. Exista chiar un precedent. Dupã conflictul
interetnic de la Hãdãreni, o mãsurã finalizatã de guvernul României a fost con-
strucþia clãdirii Poliþiei, în timp ce oamenii cãrora li s-au dat foc la case, obosiþi
de lungul parcurs al proceselor pentru recuperarea prejudiciilor ºi neîncrederea
într-o soluþie echitabilã, au cerut azil politic ºi s-au stabilit în stãinãtate. 
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Un exemplu bun de implicare conform proiectului mai sus menþionat mi
s-a pãrut în judeþul Bihor, unde poliþistul a învãþat limba romani de la mem-
brii comunitãþii romilor, pentru a putea comunica cu ei. Acelaºi poliþist vor-
bea despre iniþiative în domeniul dezvoltãrii proiectelor aducãtoare de veni-
turi pentru membrii comunitãþii romilor, participarea acestuia la
evenimentele din viaþa comunitãþii romilor (nunþi, botezuri, cumetrii). 

Mai în glumã, mai în serios câteodatã, îi iritãm pe poliþiºti cu întrebãri
imposibile, chestionându-i dacã au avut iubite femei rome. Întrebarea avea
rolul pe de o parte de a detensiona planul discuþiilor în acel moment, pe
de altã parte voiam sã verific frecvenþa unei metode folosite de un poliþist
din Budila, judeþul Braºov, care ºi-a ales ca iubitã o femeie din aceastã
mare comunitate, pentru a afla ºi comunica superiorilor faptele comise de
etnicii romi.

Nu demult, în satul Budacu, comuna Cetate, jud. Bistriþa-Nãsãud,
poliþiºtii au însoþit pãdurarii în identificarea persoanelor care „distrug
pãdurile bistriþene”, identificare soldatã inclusiv cu agresiuni verbale ºi fi-
zice de ambele pãrþi. Speriate de amploarea conflictului, femeile nu au mai
avut cui sã cearã sprijin în calmarea situaþiei (poliþiºtii erau actori în con-
flict), motiv pentru care au anunþat Oficiul Naþional pentru Romi, cerând o
intervenþie rapidã. La rândul sãu, ONR a cerut sprijin secretarului tehnic al
Comisiei Ministeriale pentru Romi, formatã în cadrul Ministerului de
Interne, care s-a adresat mai departe ºefilor ierarhici. A fost nevoie aºadar de
o intervenþie de sus în jos pentru aplanarea conflictului ºi nu de o inter-
venþie a organelor de stat însãrcinate cu paza ºi ordinea publicã.

Exemplul este poate unul minor în contextul intervenþiilor, însã el scoate
în relief pe de o parte un model de comunicare eficientã datoratã oamenilor ºi
încrederii între oamenii motivaþi, pe de altã parte exemplul constituie un model
de ineficientã comunicare ºi neadecvatã gestionare a conflictelor în comu-
nitãþile de romi de cãtre poliþiºtii bistriþeni, participanþi la reuniunile locale.

3. Modul de reprezentare în contextul reuniunilor

Opinia reprezentantului ONR
Fãrã îndoialã, pentru o mare parte a romilor, prezenþa la o reuniune în

care erau invitaþi sã vorbeascã deschis despre modul de colaborare cu
poliþiºtii, a constituit – cel puþin la început – o nouã intimidare. Foarte proba-
bil cã au mai existat reuniuni formale sau informale cu reprezentanþii
Poliþiei, însã pãrþile încercau sã stea la masa de dialog de fiecare parte a
mesei. În ambele cazuri, acceptul romilor de a fi prezenþi la astfel de reuni-
uni, ca rãspuns la iniþiativele poliþiºtilor, constituie un consimþãmânt pasiv.

Un poliþist mai îndrãzneþ l-a întrebat sub formã de glumã pe „colegul
rom” dacã visase cu o searã înainte cã va sta la masã cu atâþi poliþiºti. Cu
aceeaºi ironie, „colegul” rom i-a spus cã aceasta este singura masã la care stã
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11 Se spune cã Dumnezeu, dupã ce a fãcut lumea ºi a umplut-o cu popoare, le-a chemat
pe acestea pentru a le dãrui cu câte ceva. Neamþului, de pildã, i-a dat mãiestria,
franþuzului dragostea mare din partea femeiascã, italianului vinul, românului o þarã
bogatã – ºi aºa mai departe. La sfârºit a ajuns în faþã lui Dumnezeu ºi þiganul. „Da' unde
ai fost, mã þigane, pânã acum?” „Iaca, pe drumuri, Doamne!”. Dumnezeu a ridicat din
umeri ºi i-a spus þiganului: „Pãi ce sã-þi mai dau, cã nu mai am nimic?! Pãstreazã-þi tu
drumurile ºi cãruþa, iar dacã ai nevoie de câte ceva, mai furã de pe la ceilalþi!” Astfel
cã, mã asigurã cei cu care vorbesc, þiganii au dezlegare sã nu respecte cea de-a ºaptea
poruncã a Domnului. În rest, ei au mândria lor, spun cã sunt cel mai vechi popor de
pe pãmânt, chiar dacã sunt poporul unui Dumnezeu mai mic.
Romii de la Mãtãsaru nu „ciordesc”, ci muncesc cinstit fãcând cazane de þuicã ºi tuciuri
de fontã, cu care colindã apoi prin tot judeþul, unde mãrfurile lor se aflã la mare cãutare.
Tocmai de aceea sunt ºi nemulþumiþi – cã de fiecare datã când „rumânii” îºi furã gãinile
între ei, este arestat la întâmplare un þigan ºi cã deºi sunt oameni religioºi, botezaþi de
preot, de obicei sunt înmormântaþi la margine de cimitir, cam pe sub garduri.

cu poliþiºtii, pe care nu a plãtit-o el. Cu alte cuvinte, atât romii, cât ºi
poliþiºtii au câte ceva de spus vizavi de modul de percepþie a celuilalt.

Cu câteva zile înaintea organizãrii reuniunii, într-o localitate din judeþul
Argeº, un cetãþean rom mânca la restaurantul din localitate. A venit poliþis-
tul ºi l-a dat afarã din restaurant, „pentru cã nimeni nu face educaþie, decât
poliþia”. Timoraþi de eveniment, pentru reuniunea localã romii cãldãrari au
solicitat prezenþa unui lider recunoscut de la Bucureºti.

Abia spre sfârºitul reuniunii, când s-au simþit în siguranþã, bulibaºa ºi-a
pus mâinile în ºold ºi a început sã facã o listã a problemelor întâmpinate,
urmatã de un model de rezolvare. În toate cazurile, romii cãldãrari invocau
lipsa de colaborare cu autoritãþile locale ºi implicit pierderea încrederii în
acestea, lipsa de perspective pentru vinderea produselor tradiþionale pe
pieþele româneºti, lipsa de motivaþie a cadrelor didactice pentru copiii
ºcolari, lipsa de terenuri pentru construcþia de case ºi pãºunatul cailor, ten-
siunile generate de aplicarea Legii venitului minim garantat etc. Dupã reuni-
unea din Argeº, ziarul „România Liberã” a publicat un articol despre romii
cãldãrari din Mãtãsari, într-o altã notã decât cea obiºnuitã11. 

În majoritatea cazurilor, reprezentanþii autoritãþilor locale nu au nici o
problemã în exprimarea propriilor puncte de vedere referitoare la etnia
romilor, chiar dacã aceºtia sunt pentru câteva ore „membrii delegaþiei”. În
afara inventarierii problemelor de ordin social care îi afecteazã pe romi ºi
pentru care „ar trebui sã li se dea” sau pentru care „romii bogaþi ar trebui sã-i
ajute pe romii sãraci”, problemele romilor se datoreazã ºi lipsei de educaþie
ºi culturã civicã, „nu le place sã munceascã”, „nu au autoritate”, iar în tim-
pul campaniilor electorale sunt „curtaþi” de partidele politice (afirmaþia unui
primar din judeþul Galaþi). 

Pe lângã aceste reprezentãri, care demonstreazã de fapt lipsa de impli-
care a autoritãþilor în rezolvarea problematicii romilor, un nou discurs al
acestora a apãrut odatã cu adoptarea de cãtre guvern a Legii 416/2002,
privind venitul minim garantat.
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12 Începutul perioadei de tranziþie a României a fost marcat de tensiuni ºi conflicte
intra/interentice, soldate cu pierderi de vieti omeneºti ºi distrugerea bunurilor

Un reprezentant al guvernului în teritoriu, prezent la deschiderea uneia
dintre reuniuni, a afirmat cã schimbarea trebuie sã vinã ºi din partea romilor,
care ar trebui sã aibã ca model exemplul minoritãþii maghiare, pentru „a nu
mai trebui sã mai stea cu mâna întinsã spre autoritãþi”. 

Aparent soluþia a fost criticatã de cãtre reprezentantul ONR, ca nefiind
corectã „din punct de vedere politic”, ea întãrind seria de stereotipuri faþã de
romi generate de schimbãrile propuse de un guvern social-democrat în vede-
rea îndeplinirii aquis-ului comunitar. Cuvintele reprezentantului guvernului
în teritoriu demonstreazã pe de o parte gândirea acestuia, pe de altã parte
demonstreazã forþa ei manipulantã, arme care provoacã reacþii negative.

Este foarte puþin probabil ca reprezentantul guvernului în teritoriu (profe-
sor de matematicã) sã fi avut intenþia sã-ºi exprime dezacordul faþã de politi-
cile sociale care creeazã dependenþa romilor (în limbajul acestuia lenea) faþã
de autoritãþi. La rândul lor, romii prezenþi la reuniune au receptat intervenþia
reprezentantului guvernului în mod diferit. Cea mai mare parte a lor au vorbit
despre refuzul autoritãþilor locale de a purta un dialog ºi de a gãsi soluþii de
colaborare în rezolvarea punctualã a problemelor lor, în timp ce cealaltã parte
a prezentat situaþia romilor din localitãþile lor ºi relaþiile dintre aceºtia ºi
reprezentanþii autoritãþilor locale ca fiind foarte bune. În cadrul reuniunii
desfãºuratã în judeþul Mureº, un primar din localitatea Iancu Jianu, judeþul
Olt, a prezentat experienþele sale cu romii prin prisma soluþiilor în crearea
locurilor de muncã ºi împroprietãrirea romilor. Experienþele sale, desfãºurate
în cadrul unui proiect de înfrãþire cu un oraº din Italia (amenajarea unui cam-
pus confortabil pentru locuire, locuri de joacã pentru copii, asigurarea trans-
portului pentru copiii de ºcoalã, înfiinþarea unei cãrãmidãrii etc), au constituit
o realã provocare pentru ceilalþi primari prezenþi la reuniune.

Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât primarul din Iancu Jianu vor-
bea despre romi ºi proiectele aplicate în termenii împuternicirii romilor,
încredere, parteneriat, identificarea nevoilor de cãtre romii înºiºi etc, valori
abordate sporadic în România atât de autoritãþi, cât ºi de reprezentanþi ai
societãþii civile. Este cazul primarului din Iancu Jianu, ca ºi al altora, în care
acest gen de abordare a fost introdus de cãtre organizaþiile romilor, însã trece
din pãcate neobservat. Sunt câteva exemple de practici pozitive într-o mare
de experienþe triste, descurajante ºi inoportune.

Relaþia dintre facilitator (reprezentând ONR) ºi 
moderator (reprezentând IGP)
Cu toatã certitudinea, punctul forte al proiectului l-a constituit intro-

ducerea în proiect a reprezentantei Ministerului de Interne ca moderator, o
realã profesionistã recunoscutã atât în cadrul ministerului ºi a instituþiilor
descentralizate ale acestuia, cât ºi de liderii romi12.



aparþinând romilor, moment în care organizaþiile romilor au cerut Ministerului de
Interne implicarea proactivã în prevenirea conflictelor. Înfiinþarea Departamentului
pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii (recunoscut ulterior ca Institut) a însem-
nat începerea dialogului între reprezentanta institutului ºi reprezentanþii organizaþi-
ilor de romi. Dupã 1996, frecvenþa conflictelor a scãzut, însã a crescut numãrul razi-
ilor ºi al acþiunilor poliþieneºti, criticate de organizaþiile romilor ca fiind abuzive. Doi
ani mai târziu, în 1998, s-a format Comisia Interministerialã pentru Romi (SIR), din a
cãrei componenþa a fãcut parte ºi reprezentanta Institutului pentru Cercetarea ºi
Prevenirea Criminalitãþii. Contribuþia sa în cadrul SIR o reprezintã acþiunile specifice
instituþiei sale, incluse în HG 430/2001, Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei romilor.
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Cu alte cuvinte, atât moderatorul, cât ºi facilitatorul aveau experienþa
întâlnirilor dintre poliþie ºi romi, pãrþi aflate pe poziþii diferite, ca ºi în
cadrul reuniunilor organizate în cadrul acest proiect.

Jocul dintre moderator ºi facilitator determinat de experienþa celor 10 ani
de lucru a creat uneori participanþilor la reuniuni impresia conturãrii a cel
puþin douã puncte de vedere diferite, interpretate poate chiar prin prisma
relatãrilor, constatãrilor în ce priveºte relaþiile în plan local dintre romi ºi
poliþiºti. 

Dacã reprezentantul Oficiului Naþional pentru Romi pãrea uneori pãr-
tinitor faþã de minoritatea romã, cu scopul de a încuraja participanþii romi la
dialog, reprezentanta Ministerului de Interne pãrea uneori pãrtinitoare faþã
de poliþiºti. Momentul identificãrii realului rol al moderatorului îl constitu-
ia de fiecare datã opoziþia, angoasa autoritãþilor locale faþã de facilitatorul
Oficiului Naþional pentru Romi, care a fost evaluat deseori ca provocator al
divergenþelor de opinii ºi continuator al stereotipurilor romilor faþã de
poliþisti ºi al poliþiºtilor faþã de romi.

Pe lângã rolul de moderator în cearta asupra cuvintelor (cu nuanþe ºi sen-
suri interpretabile), sfaturile de substanþã ale profesionistului din cadrul
Ministerului de Interne au avut un rol important pentru reprezentanþii ser-
viciilor descentralizate ale Ministerului de Interne prezenþi la reuniune, dar
ºi faþã de autoritãþile locale ºi reprezentanþii romi.

4. În loc de încheiere

Unele concluzii asupra criminalitãþii actuale din mediul rural

Caracterul interactiv al cursurilor destinate poliþiºtilor din mediul rural,
precum ºi întâlnirile organizate în comunitate au creat prilejul obþinerii unor
date mai cuprinzãtoare despre fenomenul criminalitãþii, care le exced pe cele
ale statisticilor judiciare nu doar cantitativ, dar în mod deosebit calitativ,
fiind relatãri ale persoanelor direct implicate.

Aºa cum se aratã în descrierea conflictelor violente între populaþia
majoritarã ºi romii din diverse localitãþi, principala cauzã a declanºãrii lor o
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constituie componenta antisocialã a comportamentului romilor, sancþionatã
de cãtre populaþie pe fondul neimplicãrii adecvate a autoritãþilor.

În prezent, atât contextul socio-economic, cât ºi modul de manifestare a
criminalitãþii au suferit modificãri care se reflectã în starea de spirit a comu-
nitãþilor rurale ºi oferã din aceastã perspectivã unele explicaþii în legãturã cu
dispariþia conflictelor violente ºi reducerea stãrilor tensionale.

Schimbarea raporturilor socio-economice la nivelul localitãþilor rurale a
dus la accentuarea procesului de polarizare între bogaþi ºi sãraci, indeferent
de etnie, care a avut drept consecinþã consolidarea solidarizãrii negative
oglinditã la nivelul criminalitãþii ºi de regrupãri infracþionale în care etnia
nu mai este un criteriu.

Sentimentul de marginalizare etnicã suferã un proces de diminuare, ge-
nerat de schimbãrile socio-economice, în prezent marginalizarea fiind
favorizatã de sãrãcie ºi nu de apartenenþa etnicã, intrând aproape în nor-
malitatea vieþii comunitãþii ca românii mai bogaþi sã ofere locuri de muncã
romilor sãraci, dar ºi invers, situaþie mai puþin frecventã.

În comunitãþile din aproprierea capitalei ºi a altor zone urbane dez-
voltate, criminalitatea a evoluat spre forme organizate, deseori cu mani-
festãri de extremã violenþã, care sunt foarte greu de contracarat – trafic de
droguri ºi persoane, tâlhãrii în grupuri organizate, furturi de produse
petroliere. Dacã în trecut aceste grupuri infracþionale erau constituite pre-
ponderent din romi, în prezent ele sunt eterogene, devenind „fraþi în
nelegiuiri” laolaltã romi, români, maghiari etc.

În comunitãþile rurale slab dezvoltate, în activitãþile antiinfracþionale se
acþioneazã individual sau în grupuri, dar faptele au un pericol social mai
redus, au mai multã vizibilitate ºi sunt îndreptate de regulã împotriva pro-
prietãþii însã percepþia membrilor comunitãþilor fiind de „criminalitate de
supravieþuire”.

În acelaºi context, percepþia negativã asupra romilor este într-un proces
de diminuare, întrucât cei predispuºi la fapte antisociale acþioneazã mai
mult în afara localitãþii de rezidenþã, de multe ori chiar în afara graniþelor
þãrii. Dar în momentul în care împotriva celor care comit infracþiuni se
deruleazã procesul penal ºi ei se sustrag urmãririi penale – sunt cãutaþi de
autoritãþi la domiciliu. În astfel de situaþii se ridicã o serie de probleme,
întrucât romii de multe ori din spirit de solidaritate (negativã) îi protejeazã
pe cei urmãriþi, intrând astfel în conflict cu autoritãþile. Acest lucru explicã
de cele mai multe ori efectuarea de razii ºi controale ale poliþiºtilor în zonele
de rezidenþã ale romilor.

Opinia reprezentantului ONR
Când ne referim la poliþie, vorbim ca despre o instituþie care are un

anumit mod de a-ºi exercita autoritatea, înþeleasã dupã 1989 ca putere
exercitatã într-un mod ideal, gradual, în timp ce referinþele la poliþiºti,
împuterniciþi prin lege sã aplice autoritatea, se fac schimbându-se discursul.



13 Ioan Durnescu, Cristian Lazãr, Identificarea proportiei ºi caracteristicilor socio-culturale
ale populaþiei de romi din penitenciarele româneºti, Bucureºti 2001.
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Poliþiºtii sunt percepuþi de cãtre diverºii actori sociali ca reprezentând
nivelul culturii civice ºi calitatea serviciului public românesc, persoane care
în postura lor de imputerniciþi ai autoritãþii impun, confirmã ºi sancþioneazã
o anumitã direcþie de acþiune ºi gândire, cu alte cuvinte sunt autoritãþi care
acceptã teoretic problema minoritãþii romilor în contextul diversitãþii sociale
ºi intelectuale, în timp ce practica constituie încã un subiect de discuþie în
plan naþional ºi internaþional. 

Soluþia participãrii unor reprezentanþi ai romilor la reuniunile organi-
zate constituie indubitabil un fapt pozitiv, care reprezintã o implicare auten-
ticã a pãrþilor ºi o tehnicã de transmitere a informaþiilor în comunitãþile de
romi. Ce se întâmplã însã cu cei excluºi de la asemenea gen de întâlniri?
Soluþia adoptatã de multe comunitãþi ale romilor faþã de oamenii puterii –
poliþiºtii ºi liderii prezenþi la reuniuni – este tãcerea, care poate semnifica
reacþii de teamã sau prudenþã în faþa puterii, indiferenþa, ignoranþa sau
obiºnuinþa supunerii.

Efectele decalajului de putere între minoritarii romi ºi autoritatea
investitã sã apere ordinea ºi liniºtea publicã s-au reflecat în stereotipul
potrivit cãruia în închisorile româneºti sunt preponderent etnici romi. În
2001, Ioan Durnescu ºi Cristian Lazãr au efectuat un studiu în penitencia-
rele româneºti13, care demonteazã stereotipurile despre romi, aceºtia fiind
o minoritate infracþionalã majoritarã în penitenciare. Dincolo de cifre (deþi-
nuþii romi adulþi se situeazã în intervalul 17,5-20% din totalul populaþiei
penitenciarelor, proporþia minorilor romi din centrele de reeducare aprox.
39,5%), studiul pune accent pe faptul cã „nu de puþine ori, populaþia de
romi este asimilatã cu o subculturã delicvenþialã” ºi cã deºi existã rapoarte
ale poliþiei ºi semnalãri în presã privind acest aspect, nu a fost realizatã o
analizã ºtiinþificã a dimensiunii criminalitãþii în rândul minoritãþii
romilor.

În contextul studiului menþionat mai sus, se naºte o nouã dilemã: de ce
minoritatea romã este din punctul de vedere al Ministerului de Interne pre-
dispusã la criminalitate?

Poate pentru faptul cã procentul deþinutilor din penitenciare fãrã ocu-
paþie este triplu la romi (24,1%) faþã de cel al românilor (9%), ceea ce relevã
de fapt lipsa de acces a romilor pe piaþa forþei de muncã, sau poate pentru
faptul cã 80,5% dintre deþinutii romi au peste 4 fraþi ºi cã 40,4% dintre deþi-
nuþii romi locuiesc în gospodãrii cu peste 7 membri, ceea ce creazã o
premisã a infracþionalitãþii?

Cercul vicios se restrânge prin rezultatele barometrului de opinie efec-
tuat de cãtre Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã în 2002,
care relevã opiniile a 73,4% dintre subiecþi referitoare la faptul cã romii au
prea puþine drepturi, cã poliþia are obiceiul de a face publicã apartenenþa
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etnicã a infractorilor (58,6%) ºi cã aceasta face eforturi de a comunica cu
cetãþenii aparþinând altor etnii (44,3%). 

Soluþiilor multiple de ameliorare a situaþiei romilor li se adaugã pe lângã
aplicarea de facto a HG 430/2001, Strategia de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor, ºi opinia a 56,5% dintre subiecþi aceluiaºi barometru, care sunt con-
vinºi cã o mai bunã apãrare a intereselor ca cetãþeni s-ar realiza de cãtre
poliþiºtii de aceeaºi etnie, de funcþionari aparþinând aceleaºi etnii, fapt care
ar determina o mai mare încredere în poliþie ºi autoritãþi.
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