CONSUMUL DE DROGURI ȘI PRACTICI ÎN ALTE ȚĂRI
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Pedepse din alte țări asupra consumului de droguri

32 de ţări din lume pedepsesc cu moartea această infracţiune. Un român a fost condamnat
la moarte, în Malaezia, după ce a fost prins pe aeroportul din Kuala Lumpur cu un kilogram şi
jumătate de droguri. Dacă nici după ce va epuiza căile de atac nu va primi o pedeapsă mai uşoară
şi i se va refuza şi graţierea, va fi ucis prin spânzurare. Altul a scăpat mai ieftin, cu opt ani de
puşcărie, tot în Malaya, şi un "bonus" de zece lovituri cu "rotan"-ul - o bâtă de bambus - pe
spinare! MAE a demarat în acest an o campanie de informare cu privire la ţările unde pentru
traficul de droguri singura pedeapsă este cea capitală.
Asfel, traficul de droguri se pedepseşte cu moartea în: Afghanistan, Banglades, Brunei,
China, Cuba, Egipt, India, Indonezia, Iran, Irak, Iordania, Kuweit, Laos, Malaezia, Maroc,
Coreea de Nord, Oman, Quatar, Pakistan, Arabia Saudita, Singapore, Somalia, Sri Lanka,
Siria, Sudan, Taiwan, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Vietnam, Yemen şi
Zimbabwe.
În prezent, sunt 58 de ţări ale lumii în care se mai aplică pedeapsa cu moartea(si pentru
alte infractiuni). Potrivit unui raport al Amnesty International, anul trecut s-au înregistrat 682 de
execuţii în 21 de ţări. China ocupă primul loc, având mai mulţi condamnaţi la moarte decât toate
celelalte ţări la un loc. Urmează Iran, Irak si Arabia Saudită. Pe locul al cincilea în lume se
plasează Statele Unite ale Americii, cu 43 de execuţii.



Consumul de droguri in Dubai

Un DJ englez a fost condamnat la 4 ani de inchisoare de catre un tribunal din Dubai, dupa
ce i-au fost descoperite in sange urme de marijuana. Desigur, marijuana nu e tocmai legala, dar…
PATRU ani?! Fara indoiala, nu e primul englez aruncat dupa gratii sau deportat, pentru ca acestia
nu sunt foarte bine informati in privinta legilor stricte din Emiratele Arabe Unite. Potrivit
Ministerului Afacerilor Externe, 1,1 milioane de englezi au vizitat EAU anul trecut, iar 294 dintre
ei au fost arestati sau retinuti de politie – ceea ce face ca acest lucru sa se intample aici mai des
decat in orice alta tara din lume. Si referirea e doar la englezi…
Asa ca, daca adrenalina pe meleaguri straine este pe lista ta de prioritati, ai mai jos cateva
modalitati simple de a incalca legea in Dubai…
Danseaza murdar
Te-ai gandit vreodata ca figurile tale de dans ar putea fi… ilegale? Atunci mergi in Dubai,
unde s-ar putea foarte bine sa ai aceasta surpriza. Daca nu te afli intr-un club autorizat sau in
intimitatea camerei tale de hotel, dansul este considerat indecent si provocator si poti fi chiar
arestat. In timpul Ramadanului nu vei gasi absolut niciun ring de dans: dansul, muzica data tare si

concertele live sunt interzise in a noua luna a calendarului Islamic, prin urmare cluburile de noapte
sunt de obicei inchise iar toate trupele muzicale isi iau vacanta.


Fumeaza marijuana

Drogurile sunt aproape intotdeauna in afara legii, iar Dubaiul este foarte departe de
Amsterdam la acest capitol. Detinerea si consumul de droguri sunt tratate foarte serios in Emiratele
Arabe Unite, iar posesia se refera la orice se gaseste in organismul tau, fie doar si urmele unei
tigari pe care ai fumat-o inainte de a te sui in avionul de Dubai; poti sfarsi prin a incalca legea si a
executa o pedeapsa de minimum 4 ani de inchisoare.


Perspectiva ziaristica asupra consumului de droguri in Romania.

Poate nu știai, dar duse sunt vremurile când pentru un joint se puteau face până la 3 ani de
închisoare, pentru o bilă de heroină între 2 și 5 ani, iar traficanții de droguri de mare risc
contemplau perspectiva sumbră a unei pedepse între 10 și 20 de ani sau între 15 și 25 pentru trafic
transfrontalier.

Cu puțin noroc, acum poți să scapi cu o amendă penală sau cu muncă în folosul comunității.
De la intrarea în vigoare a noului Cod Penal, pe 1 februarie 2014, munca în folosul comunității a
fost introdusă ca modalitate de executare a pedepsei (poate însoți sau înlocui închisoarea sau
amenda, dar nu este o pedeapsă separată). Sunt preferate activitățile de salubritate publică (măturat,
curățenie și amenajări în spații verzi, deszăpezire etc.), asistența persoanelor vârstnice și activitățile
de protecție a mediului. Munca nu poate depăși opt ore pe zi și se face doar în zilele de lucru, pe
timpul zilei.
Munca în folosul comunității are beneficii și pentru infractori, pentru că i-ar responsabiliza,
le-ar crea abilități practice și le-ar crește stima de sine.
Spre exemplu, Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare are un atelier de
dezmembrare de echipamente electronice lângă București, pe model elvețian, unde pot fi întâlniți
adesea consumatori de droguri. Se consideră că munca în folosul comunității are beneficii și pentru
infractori, pentru că i-ar responsabiliza, le-ar crea abilități practice și le-ar crește stima de sine.
Undeva în subsidiar există probabil și ideea că, dacă ți-a stat bine cu jointul în mână, acum o să te
vadă vecinii cu o mătură și îți mai vine mintea la cap.
Și în vechiul cod exista noțiunea de muncă în folosul comunității, dar era remunerată și se
aplica celor deja închiși sau în cazul executării pedepsei la locul de muncă. Primele alineate ale
Articolului 64 din cod zic așa:
„(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive
neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de
plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,
afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei
zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.
(2) Dacă amenda înlocuită conform dispoziţiilor alin. (1) a însoţit pedeapsa închisorii,
obligaţia de muncă în folosul comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii."

Suntem încă departe de situația din Cehia sau Portugalia, care au dezincriminat posesia
pentru consum propriu, dar ne îndepărtăm cu pași lenți și nesiguri de legislația care penalizează și
pedepsește drastic consumatorii.
Uite pe scurt cum s-au modificat pedepsele pentru principalele infracțiuni legate de droguri
prin Legea Nr. 187 din 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Articolele 81 și 83 din același cod reglementează condițiile în care pedepsele pot fi
suspendate (dacă sentința nu depășește cinci ani de închisoare) sau amânate (dacă nu depășește doi
ani), cum ar fi gravitatea redusă și împrejurările faptei (cantitatea de drog), conduita anterioară a
infractorului (inclusiv condamnări anterioare) și posibilitățile de îndreptare, dacă acesta s-a sustras
investigației sau nu, dacă a colaborat sau a împiedicat ancheta.

De ce ar trebui să facă consumatorii fără familie sau fără posibilitatea de a avea un
job, mai multă închisoare?
Adesea judecătorii iau în considerare și existența unei familii, caracterizările făcute de
membrii comunității și posibilitatea exercitării unei meserii drept criterii pentru suspendare sau
reducere a pedepsei, ceea ce pare cel puțin suspect. De ce ar trebui să facă consumatorii fără familie
sau fără posibilitatea de a avea un job mai multă închisoare?
Judecătorul poate suspenda pedeapsa și dacă consideră că aceasta ar avea mai degrabă
consecințe negative pentru consumator și pentru comunitate, ceea ce sună bine în teorie, dar în

practică poate însemna că persoanele provenite din familii sărace și din medii defavorizate vor fi
dezavantajate încă o dată, în timp ce consumatorii mai bine plasați social scapă cu un avertisment.
A apărut obligativitatea la tratament a dependenților, de la tratament substitutiv pentru
heroinomani la psihoterapie și tratament de reabilitare.
Ultimele modificări ale Legii 143/2000 privind traficul și consumul ilicit de droguri prevăd
și evaluarea și includerea consumatorilor în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor
consumatoare de droguri, iar dacă inculpatul respectă protocolul programului de tratament,
instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea ei. Practic, vorbim de
obligativitatea la tratament a dependenților, de la tratament substitutiv pentru heroinomani la
psihoterapie și tratament de reabilitare. Legislația a fost introdusă pentru aplicarea conceptului de
„justiție terapeutică" recomandat de Uniunea Europeană.
În cazul în care pedeapsa e amânată, persoana condamnată trebuie să se prezinte regulat la
serviciu de probațiune, să primească vizitele unui consilier și să anunțe orice schimbări de
domiciliu sau loc de muncă sau chiar să presteze între 30 și 60 de zile de muncă în folosul
comunității. Nu prea înțeleg de ce Articolul 85 din Cod spune că pentru amânare se dau maximum
60 de zile de muncă, în timp ce articolul despre amendă dă un maximum de 240 de zile pentru
pedepse care nu depășesc doi ani de închisoare, dar pentru asta îți trebuie un avocat ca lumea, care
se pricepe să coroboreze toate prevederile relevante și să ceară pedeapsa minimă posibilă.
Când consumatorul nu are bani pentru a achita amenda, instanța poate dispune eșalonarea
în rate lunare. Cât privește cuantumul amenzii pentru deținere, cumpărare sau producere de droguri
de risc pentru consum propriu, noul Cod Penal prevede calcularea ei în funcție de numărul „zilelor
amendă" dispuse de judecător, care poate fi în cazul ăsta între 60 și 240 de zile, suma fiind între
10 și 500 de lei pentru fiecare. Făcând calculul, rezultă o sumă între 600 și 120 000 de lei.
Circumstanțele atenuante se aplică și limitelor pentru zilele amendă. În cazul în care inculpatul,
adică consumatorul, nu are bani pentru a achita amenda, instanța poate dispune eșalonarea în rate
lunare sau transformarea zilelor amendă în zile de muncă în folosul comunității. Vorba lui Silviu
Gherman: „Nu plătesc atâta pentru o bucată de drog". Dar, noi știm, că adesea polițiștii sau
procurorii aleg să se facă că n-au văzut jointul, pliculețul sau chiar bila de heroină și nu-și complică

viața nici lor, nici consumatorilor, pentru simplu consum sau chiar pentru ce ar putea fi trafic de
mici dimensiuni.
Perspectiva asupra legalizarii consumului de droguri usoare.

Dar de Olanda si Portugalia in care consumul a scazut dupa ce au legalizat drogurile
usoare.
“Uite ce au făcut ăia!!! La ei merge. Să legalizăm şi noi. ”
Cam aşa ar putea fi tradusă afirmaţia (nu argumentul) de legalizare a drogurilor făcând apel
la exemplul altor ţări care au recurs la “legalizare” (nu e vorba de legalizare, voi explica mai jos),
uitând că nu e pentru prima oară când drogurile trec de la o formă de legalitate la ilegalitate şi
invers. În trecutul îndepărtat popoare multe consumau droguri sub diferite forme, nu? Să nu uităm
că interdicţia consumului de droguri s-a impus ca o necesitate de ordin practic datorită
nenorocirilor cauzate de consum, aşa cum am scris şi în articolul din “Idei în Dialog” (decembrie

2009). De exemplu, în 1378, emirul Soudon Sheikhouni al Arabiei de ce o fi încercat să pună capăt
abuzului de cânepă indiană în rândul sărăcimii, distrugând toată cânepa, închizându-i pe toţi
consumatorii de cânepă şi poruncind să li se scoată dinţii celor condamnaţi? (Edwards, 2006,
p.175). Au trecut anii şi drogurile au devenit ilegale abia la începutul secolului 20 (Legea Harrison
a fost adoptată în 1914 iar convenţiile internaţionale au apărut şi mai târziu în 1961, apoi 1971 şi
1988). Ăia or fi fost tâmpiţi ? Au greşit ? “Hai să legalizăm, acum. Doar suntem în 2010 !!! “
Nu ne dăm seama că istoria se repetă, că e o păcăleală periculoasă????
Pentru a nu scrie păreri personale o să redau câteva date oficiale oferite de EMCDDA, adică
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction- www.emcdda.eu– şi de Instituto da
Droga e da Toxicodependência (Portugal) www.idt.pt
Tot droguri şi tot legale sunt ţigările şi alcoolul care creează numeroase daune personale,
psihosomatice, familiale, sociale, economice, cancer şi moarte. Astăzi, peste 1 miliard de oameni
fumează. “Şi ce dacă? Treaba lor.” Da, dar se anticipează că până în anul 2030 la nivel mondial
vor muri anual 10 (zece) milioane de oameni datorită afecţiunilor induse de consumul de tutun
(Edward, p.51). Şi totuşi tutunul e legal. De parcă nicotina nu e drog şi n-ar crea dependenţă.
Alcoolul? Da: 2 milioane de oameni mor anual datorită alcoolului…legalizat.

În Europa drogurile ilegale cauzează în mod direct: aproximativ 8.500 de decese anual (în
cele mai multe cazuri-supradoză) şi 2.100 de decese din cauza infecţiilor cu HIV. 25% din
totalitatea actelor infracţionale, accidente, crime sunt cauzate în mod direct de droguri. Suicidul
are o rată de 14 ori mai mare în rândul drogaţilor decât în populaţia generală.
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