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Abstract 
 
Migration is a voluntary movement of population from one geographic location to another. This movement 
can be of several types, depending on the cause determining the respective migration. Population 
movements or its mobility is not a new phenomenon but has deep roots in ancient history. We can even say 
that in the beginning man was migratory, nomadic and later it became steadfast, linked in some way to 
certain geographic locations. Population migration has multiple consequences, both positive and negative. 
Among the negative we can mention overpopulation or underpopulation of certain areas, heterogeneity of 
traditions and cultures of immigrants, inability of migratory population to adapt to the area they migrated 
to, not finding a job, marginalization, etc.  All these are genuine and objective criminological factors that 
could actually cause committing crimes in the migratory population. We cannot and do not want to stop 
the mobility of people, but we can be careful to avoid harmful consequences caused by this phenomenon.  
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1. Aspecte generale privind fenomenul migraţiei. 

Definirea conceptelor.  
În conformitate cu Dicţionarul explicativ al limbii 

române, prin migraţie se înţelege fenomenul de 

deplasare în masă a unor triburi sau a unor 

populații de pe un teritoriu pe altul, determinată de 

factori economici, sociali, politici sau naturali 

[DEX, 2009].  

Din punct de vedere geografic, noţiunea de migraţie 

are o semnificaţie istorică şi actuală, ea incluzând 

toate acele fapte (invazii, colonizări şi migraţii 

propriu-zise) care au contribuit la răspândirea şi 

concentrarea populaţiei pe glob. [C.Vasile, 1981, 

p. 48]. 

Prin mobilitate socială se înţelege mişcarea 

populaţiei umane în plan geografic (mobilitate 

orizontală), profesional ori social (mobilitate 

verticală). [J.Leauté, 1977, p.13-18]. 

Migraţia este un fenomen care a apărut odată cu 

apariţia omului pe pământ, nefiind o modalitate nouă 

de manifestare a conduitei umane. Migraţia 

reprezintă aşadar, o deplasare voluntară a populaţiei 

de pe un teritoriu pe altul, deci mutarea fizică a 

individului dintr-un loc geografic în altul. Dacă 

această mutare, deplasare ar fi forţată  nu ar mai 

exista o migraţie în sensul propriu al cuvântului, ci o 

deportare a populaţiei impusă, de cele mai multe ori, 

de elemente de ordin politic. 

 

2. Tipuri de migraţie a populaţiei.  

Migraţia populaţiei este un fenomen complex, cu 

adânci rădăcini în istoria omenirii, având cauze 

extrem de diferite din punctul de vedere al epocilor 

istorice. De asemenea, migraţia populaţiei îmbracă 

forme de manifestare diferite în funcţie de factorii 

sociali care o determină şi favorizează.  

Astfel, în funcţie de locul de deplasare (în interiorul 

sau în exteriorul statelor), migraţia poate fi internă 

sau internaţională, iar cea internaţională poate fi 

intercontinentală sau extracontinentală. 

În funcţie de numărul persoanelor ce migrează 

aceasta poate fi o migraţie colectivă, de grup sau 

individuală. În istoria omenirii este binecunoscut un 

exemplu de migraţie colectivă şi anume exodul 

evreilor din Egipt către Ţara Făgădiunţei. 

În funcţie de perioada de timp pentru care se face 

deplasarea, există o migraţie permanentă, definitivă, 

sau o migraţie temporară, sezonieră. 

În funcţie de zona în care sau din care se migrează 

există migraţie rurală şi urbană, determinată de cele 

mai multe ori de industrializare, când populaţia de la 

ţară migrează spre oraş, pentru a obţine un loc de 

muncă mai bine plătit sau pentru a avea acces la alte 

perspective sociale. Acum, mai nou se migrează de 

la oraşe către sate pentru o viaţă mai bio şi pentru a 

avea acces mai rapid la resursele naturale, evitându-

se cele procesate.  

Deplasarea populaţiei dintr-un loc în altul a avut, în 

istoria omenirii, multe beneficii dar, în acelaşi timp 

şi o serie de consecinţe negative; ambele atât pentru 

locul părăsit, cât şi pentru cel de destinaţie. Astfel, 

au apărut zone suprapopulate şi altele subpopulate.  

 

3. Cauzele şi scopul migraţiei.  

În istorie se întâlneşte aşa-zisa epocă a marilor 

migraţii ale popoarelor favorizată de marile 

descoperiri istorice (de exemplu descoperirea 

Americii). Toate însă au fost determinate de cauze 

multiple şi variate, pornind de la războaie până la 

fuga din faţa unor boli necruţătoare. 

Atât în trecut cât şi în prezent, nivelul de dezvoltare 

al regiunilor a fost una dintre cauzele majore ale 

migraţiei populaţiei. Este normal ca omul să-şi 

dorească a trăi într-o regiune cu un nivel de trai 

ridicat, să nu se confrunte cu lipsurile şi sărăcia. Din 

acest punct de vedere, migraţia poate fi temporară, 

sezonieră sau chiar definitivă, permanentă.  

O altă cauză a migraţiei o poate constitui factorul 

religios, factor care în trecut deţinea o mare pondere 

a cauzei mişcării populaţiei. Astfel, fie că oamenii 

fugeau din calea unei invazii pe teme religioase (cum 

au fost Cruciadele), fie că se deplasau pentru a 

propovădui un anume cult religios.  

Pe lângă toate aceste cauze nu trebuie să omitem nici 

cataclismele naturale sau chiar cele produse de mâna 

omului. Migraţiile actuale au la bază în general 

factorul politic şi economic. Odată cu deplasarea 

populaţiei se deplasează şi forţa de muncă. Dacă 

acum 15-20 de ani predomina migraţia de forţă de 

muncă ieftină, în ultimii ani ne confruntăm cu o 

migraţie a forţei de muncă scumpe, aşa-zisa migraţie 

a inteligenţei (mai ales din România în statele 

dezvoltate din Europa sau America).  

Scopul mobilităţii sociale diferă în funcţie de foarte 

mulţi factori. Astfel, oamenii migrează pentru a avea 

un nivel de trai mai bun din zone mai puţin 

dezvoltate în zone puternic dezvoltate. Oamenii 

migrează din cauza schimbărilor climatice care le 

efectează calitatea vieţii şi implicit a sănătăţii (pleacă 

din zone poluate în zone mai sănătoase din punctul 

de vedere al mediului înconjurător). Iar în ultima 

perioadă ne confruntăm la nivelul Europei cu 

migraţia populaţiei siriene din zona de conflict în 

ţările puternic dezvoltate ale Europei (Germania, 

Franţa, Italia sau Ţările Nordice). Scopul lor este 

fuga din calea războiului şi siguranţa vieţii lor şi a 

familiilor lor. 

 

4. Migraţia ca factor criminogen în relaţie cu 

tipul de infracţiuni ce se comit de migranţi.  

La baza migraţiei populaţiei stă un drept al omului 

şi anume acela al libertăţii de mişcare. Acest drept 

a fost însă de cele mai multe ori obstrucţionat de 

către marii conducători, pentru a-şi exercita mai 

bine puterea şi supremaţia asupra supuşilor. Cu 

timpul însă oamenii şi-au recăpătat acest drept 

natural şi s-au putut deplasa conform voinţei lor. 

Fiind un act voluntar, cu profunde urmări şi 

consecinţe în plan social, acest fenomen nu trebuie 

ignorat de către societate, ci mai degrabă trebuie 
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atent observat şi ţinut sub control. Într-o lume a 

liberei circulaţii a persoanelor, mărfurilor, 

capitalurilor şi tehnologiilor, asistăm şi la o liberă 

circulaţie, dezvoltare şi amplificare a criminalităţii 

direct consecutive acestui fenomen. 

Legătura dintre migraţie şi criminalitate este 

evidentă. Odată cu mutarea, deplasarea, mobilitatea 

indivizilor se deplasează şi întregul lor ‟bagajˮ. 

Acesta este format din: personalitatea fiecărui 

individ ce cuprinde modul de comportament, 

caracterul, conduita, aptitudinile şi întreg sistemul 

de valori însuşit de către individ. Acesta este 

completat de: tradiţiile şi cultura migranţilor, 

religia, gradul de inteligenţă, relaţiile cu familia, 

intensitatea lor de adaptabilitate, anturajul, profesia, 

limba vorbită sau pe care le vorbeşte, precum şi 

toate celelalte atribute negative sau pozitive ale 

individului. 

Pe baza metodei observaţiei, se constată că în orice 

societate, zonă sau regiune criminalitatea se 

manifestă diferit, în funcţie de factorii şi cauzele 

care o determină şi generează. Astfel, există 

criminalitate de epocă, de gen, de grup, etc. 

Aceasta a evoluat, s-a diversificat căpătând noi şi 

noi forme. Pentru a preveni sau a diminua 

criminalitatea este necesară o cunoaştere temeinică 

şi obiectivă a ceea ce noi numim geneza 

criminalităţii (factorii criminogeni). Pentru a 

înlătura efectul trebuie să identificăm, să 

cunoaştem şi să anihilăm cauza. Numai în acest fel 

putem realiza o eficientă prevenire şi contracarare a 

criminalităţii. [T.Amza, C.P. Amza, 2008, pp. 24, 

25]. 

Referitor la  cauzele apariţiei, diversificării şi 

amplificării criminalităţii la nivel naţional şi 

internaţional, literatura de specialitate precizează că 

aceste cauze sunt fenomene care preced şi determină 

sau generează alte fenomene, numite efecte 

[G.Nistoreanu, C.Păun, 2000, p. 141; F.Hegel, 

1966, p. 360.] 

Cauzele acţionează în circumstanţe care favorizează 

sau frânează producerea efectului sau a efectelor. 

Aceste circumstanţe sunt numite condiţii şi 

reprezintă împrejurările care, deşi lipsite de eficienţă 

cauzală propriu-zisă, influenţează prin prezenţa lor 

cauza, favorizând-o, potenţând-o sau frânând-o până 

la stadiul producerii efectului [R.M.Stănoiu, 1998, 

p.107.] 

Problema cauzalităţii în criminologie este una 

extrem de importantă [L.N.Dormont, C.Voicu, 

G.Ungureanu, I.Vintileanu, A.Boroi, 2004, p. 75.], 

deoarece criminologia răspunde la întrebarea de ce 

se comit infracţiunile? Care este cauzalitatea 

acestora? Oamenii de ştiinţă au încercat să găsească 

cele mai bune răspunsuri şi să descopere adevăratele 

motive ce îi determină pe oameni să comită 

infracţiuni.  

Este ştiut faptul că studiul migraţiei populaţiei 

formează obiectul de studiu al demografiei, iar 

studiul criminalităţii formează preocuparea 

principală a criminologiei. Criminalitatea variază de 

la o societate la alta în funcţie de structura 

economică şi politică a societăţii. 

Aşadar, studiul migraţiei populaţiei este unul 

complex şi interdisciplinar, iar mobilitatea 

populaţiei poate da naştere atât la criminalitate, ca 

fenomen social negativ şi sever, cât şi la 

prosperitate socială, dezvoltare şi civilizaţie. 

Mobilitatea geografică a populaţiei este determinată 

cel mai adesea de urbanizare şi are consecinţe 

criminogene certe. Amploarea mobilităţii pe 

orizontală a provocat schimbări calitative în relaţiile 

interumane, în structurarea şi restructurarea 

grupurilor şi în dezvoltarea personalităţii individului 

[M. Mitra Radu, C.Mititelu, 2013, p. 84-96]. 

Migraţia puternică a avut un dublu efect: acela de a 

dezorganiza instituţiile sociale existente şi de a crea 

altele noi în toate domeniile de activitate. Familia a 

suferit în primul rând: rata divorţurilor, despărţirile şi 

abandonul de familie, diminuarea autorităţii 

părinteşti, angajarea în muncă a ambilor soţi, 

şcolarizarea prelungită a copiilor şi căsătoria lor 

prematură au schimbat profund instituţia familială. 

Creşterea rapidă a mediului urban nu a permis 

amenajarea cartierelor, a habitatului, la nivel 

satisfăcător. 

Eterogenitatea socială are drept consecinţă 

eterogenitatea culturală. Normele fiecărui grup îşi 

pierd din vigoare, devin ambigue, făcându-se simţită 

prezenţa unui pluralism cultural, a unei suprapuneri 

de norme şi valori care ghidează conduitele umane. 

Unele din ele pot fi exact negaţia altora, ori negaţia 

normelor în vigoare la nivelul societăţii. Este o 

ocazie favorabilă pentru manifestarea conflictului de 

cultură. 

Rapiditatea transformărilor social-culturale în mediul 

urban a supus personalitatea umană la perturbaţii şi a 

plasat-o frecvent în situaţii conflictuale. În 

consecinţă, au început să apară inadaptaţii, alienaţii, 

înstrăinaţii, infractorii. Scăderea controlului social 

atât informal cât şi formal a avut ca efect creşterea 

delincvenţei. 

Conform modelului conflictual, se postulează 

egalitatea ontologică a oamenilor. În consecinţă, tot 

ceea ce concură la inegalităţile care se observă în 

societate trebuie eliminat. Această modificare nu 

operează prin ajustări "naturale". Ea se realizează 

prin confruntări, prin conflicte şi revoluţii. Astfel, 

teoria conflictuală constituie atât un principiu 

explicativ, cât şi unul justificativ   [G.Nistoreanu, 

C.Păun,2000,  p.27]. 

Conduita umană, fie ea delincventă sau nu, este 

raţională şi conformă poziţiei pe care individul o 

ocupă în structura societăţii. Cea mai cunoscută şi 

discutată abordare a genezei criminale este cea care 

susţine că etiologia acesteia se sprijină pe factori ce 

ţin de personalitatea infractorului. Astfel, actul 

infracţional este în strânsă dependenţă cu tipul de 

personalitate al infractorului. 
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Analizând geneza infracţională, în timp s-au 

formulat  numeroase curente şi teorii, unele 

ridicându-se până la nivelul unor adevărate şcoli şi 

concepţii, cele mai răspândite  fiind cea clasică, 

antropologică, psihologică şi psihiatrică [Pinatel, 

Jean, 1976, p. 76]. 

O altă explicaţie a actului infracţional are la bază 

ideea conform căreia criminalitatea este considerată 

ca un fenomen complex de inadaptare sau 

neintegrare socială, fenomen ce exprimă o stare de 

disconfort, de neconcordanţă conflictuală produsă 

între idealul individului, sistemul său valoric şi 

posibilităţile oferite de societate, stare 

complementară cu o scădere concomitentă a 

funcţiilor sociale de control, cu rol de socializare, 

prevenire şi integrare socială [M. Mitra Radu, 

C.Mititelu, 2013, p. 84-96]. 

Astfel, s-au conturat cele mai multe teorii psiho-

sociologice şi sociologice ale criminalităţii, printre 

care cele mai importante sunt: teoria frustraţiei 

sociale, teoria conflictelor culturale, teoria 

subculturilor delincvente, teoria asociaţiilor 

diferenţiale. 

Fondatorii Teoriei factoriale argumentează teza 

unei determinări multicauzale a cauzei criminale, 

aceasta fiind considerată ca rezultat al unor serii 

complexe şi variate de factori interni (de natură 

biologică şi psihică) şi externi (de natură 

economică, socială şi culturală) aflate în corelaţie 

reciprocă.  

Definind furtul ca infracţiune a mizeriei, putem 

deduce faptul că Beccaria a întrevăzut că sărăcia şi 

condiţiile de viaţă în care trăiesc oamenii pot 

explica, măcar în parte, comportamentul delincvent 

al omului. 

Robert Merton, în cadrul Teoriei anomiei sociale, 

preia idei de la Emile Durkheim şi le adaptează la 

condiţiile societăţii americane şi distinge între 

structura socială şi cea culturală. În opinia acestuia, 

omul acţionează după locul pe care-l ocupă în 

structura socială, adică acţionează sau nu conform 

normelor prescrise de societate. (Durkheim, 1974) 

Edwin Sutherland, fondatorul Teoriei asocierii 

diferenţiate, susţine ideea conform căreia 

comportamentul criminal nu este înnăscut, ci 

învăţat, dobândit prin contactul nemijlocit pe care 

individul îl are în decursul existenţei sale cu diferite 

microgrupuri sociale: familia, prieteni, colegi, loc 

de muncă, poziţie socială, etc. Crima se învaţă în 

raport de intensitatea, frecvenţa şi durata asocierii. 

Criminologul francez Gabriel Tarde, precizează că 

imitaţia este cauza comportamentului delincvent, 

prin care un individ îşi însuşeşte modul de 

comportament al unui alt grup sau individ pentru a 

adera la acel grup şi pentru a fi acceptat. 

Având în vedere, în special, fenomenul de migraţie 

din Chicago, Frederich M. Thrasher a constatat că 

delincvenţa este mai frecventă la săracii imigranţi, 

îndeosebi la copiii născuţi din părinţi imigranţi. 

Autorul dă exemple cu polonezii imigranţi şi copiii 

lor. 

Thorsten Sellin are şi el o contribuţie majoră în 

ceea ce priveşte explicaţia conduitei criminogene a 

imigranţilor, redată în lucrarea Culture Conflict and 

Crime (1938). Acesta precizează că normele penale 

sunt expresia sistemelor culturii dominante în 

societate. Societăţile sunt eterogene şi au culturi 

diferite: localnici şi imigranţi, bogaţi şi săraci, 

grupuri şi subgrupuri sociale. Autorul vine cu un 

exemplu edificator în domeniu: în SUA un tată 

sicilian ucide un tânăr de 16 ani care i-a sedus fata, 

motivând că a apărat astfel onoarea familiei într-o 

manieră tradiţională. Apoi, tot în SUA doi chinezi 

îşi ucid soţiile surprinse în flagrant delict de 

adulter. La noi în ţară a se vedea cazurile Grajduri 

şi Mirosloveşti. 

 

Concluzii 

Prevenirea criminalităţii este frecvent întâlnită sub 

diverse formulări: „Vreţi să preveniţi infracţiunile? 

Faceţi ca legile să fie clare, simple şi toată forţa 

naţiunii să fie concentrată pentru a le apăra”. Tot 

Cesare Lombroso recunoştea că pedeapsa are un 

dublu rol preventiv, şi anume: „de a-l împiedica pe 

infractor să aducă concetăţenilor săi noi prejudicii 

şi de a-i abate pe alţii de la săvârşirea unor fapte 

asemănătoare”. 

Despre dreptul societăţii de a se apăra împotriva 

celor care comit fapte reprobabile s-a preocupat, 

pentru prima dată, Enrico Ferri (Homicidul şi 

Sociologia criminală, lucrări publicate în anul 

1884, când avea doar 27 de ani). Ideea de apărare 

socială este cunoscută din cele mai vechi timpuri, 

iar conţinutul şi sfera de aplicare a acesteia  s-au 

schimbat odată cu evoluţia societăţii. 

Problematica raportului dintre schimbarea socială şi 

criminalitate este o temă analizată cu prioritate atât 

în literatura de specialitate [M. Killias, Power, 1986, 

p. 181-211; Y.Barel, 1987, p. 31-40; N.Queloz, 

1990, p. 23-41; U. Zvekic, 1990, p. 9-21], cât şi cu 

prilejul unor reuniuni internaţionale [Startul a fost 

dat de cel de-al 4-lea Congres al Naţiunilor Unite 

pentru prevenirea crimei şi tratamentul 

delincvenţilor, Kyoto, 1970, consacrat temei 

"Criminalitate şi dezvoltare"]. 

Cauzalitatea constituie cea mai importantă 

problematică a criminologiei, subliniindu-se 

importanţa cauzalităţii în câmpul cercetării 

criminologice.  

Ideea de cauzalitate presupune acceptarea ideii de 

determinare, cauzalitatea nefiind altceva decât o 

latură a procesului de determinare. Marea 

majoritate a concepţiilor, curentelor şi teoriilor care 

au dominat sau continuă să domine au la bază ideea 

că infracţiunea se constituie ca un act de 

comportament determinat de anumite cauze, ceea 

ce implică recunoaşterea caracterului cauzal, 

procesual al criminalităţii, condiţionarea sa mai 

mult sau mai puţin complexă. 
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Reprezentanţii orientării biologice şi ai celei 

psihologice au abordat cu prioritate etiologia de 

ordin endogen, intern a criminalităţii. Teoriile 

elaborate în acest plan al cercetării ştiinţifice au fost 

considerate nesatisfăcătoare de către adepţii 

orientării sociologice, care au preferat analiza 

cauzelor de ordin exogen, extern acordând o 

deosebită importanţă determinărilor de ordin social, 

absolutizând, uneori, procesul de socializare a 

omului. 

Este neîndoios faptul că migraţia populaţiei este o 

cauză exogenă, externă a determinismului 

criminogen. Curenul sociologic a furnizat o 

consistentă literatură de specialitate, structurată într-

o mare diversitate de concepţii, teorii şi opinii 

inspirate de sociologia şi psihologia socială.  

Din păcate şi astăzi, parcă mai mult decât oricând, 

migraţia populaţiei reprezintă un real şi de 

necontestat factor criminogen, mai ales pe cel mai 

bătrân continent, datoriră din păcate celei mai mari 

forme de agresiune şi agresivitate umană, războiul! 
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