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Abstract: Gypsies / Rroma in Romania have been a subject of great international
public attention for the last 30 years and the problem of gypsy clans and organized
crime is an old one, but at the same time very actual. Crime and organized crime
are not ethnic, but they highlight certain specificities. In particular, in the context
of the pandemic with the Covid-19 virus, in Romania this issue returned
spectacularly in attention, with the return from abroad of the members of the
gypsy clans. In this context, the episode of the assassination in Bucharest of the
head of the Duduian s clan, in August 2020, should be brought to attention. Gypsy
clans are an international reality, not only Romanian, and historical, sociological
and anthropological research shows that organizing on clans is a specificity of the
culture and civilization of Gypsies / Rroma. If until the early 1990s, due to the
rigidity of the borders, the gypsy clans were somewhat more firmly defined in the
national space, today they are par excellence in the international movement. We
will present, sketched, a conceptual-theoretical construction on the foundation,
causality and dynamics of this phenomenon, a summary situation of the current
reality of gypsy clans in / from Romania and an estimate of the implications and
perspectives of the phenomenon, in national and international context.
Keywords: gipsy clans, social-antropological explanations, infractionality,
organized crime, realities and legends.
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Problema clanurilor ţigăneşti interlope este una veche, dar în acelaşi timp de
mare actualitate. În particular, în perioada pandemiei Covid-19, în România a revenit
spectaculos în atenţia publică această problematică, odată cu reîntoarcerea (temporară)
din străinătate a membrilor clanurilor ţigăneşti. În context, este de adus în atenţie
episodul asasinării în Bucureşti a şefului clanului ţigănesc al Duduienilor într-un
conflict cu un clan rival, în luna august 2020. Acest episod a relevat cu forţă
îngrijorările deja existente despre creşterea implicării clanurilor ţigăneşti în
infracţiunile de mare violenţă şi în criminalitatea organizată.
Ce sunt clanurile ţigăneşti, de ce şi cum se constituie, care este specificul lor?
Clanurile ţigăneşti sunt o realitate internaţională, nu doar românească, iar
cercetările istorice, sociologice şi antropologice evidenţiază că organizarea pe clanuri
este o specificitate a culturii şi civilizaţiei țiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-iganilor/rromilor. Nomadismul/seminomadismul ca stil de viaţă, tradiţional şi contemporan, dă clanurilor ţigăneşti o
dimensiune internaţională definitorie, mult accentuată în ultimele decenii, prin apariţia
unor reţele transnaţionale.
În ceea ce priveștere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa munciite fundamentele socio-antropologice, în perspectiva istorică, a
predilecţiei pentru organizarea în clanuri a populaţiilor de ţigani/rromi există câteva
elemente explicative şi determinante definitorii.
Este vorba, o dată, despre traiul, modul de viaţă tradiţional specific lor, pe care
un cercetător sociolog de anvergură cum este acad. prof. Cătălin Zamfir 1 îl definea ca
fiind bazat pe exploatarea resurselor marginale: ocupaţii ocazionale, cerşit, colectarea
din gunoaie şi din ce se mai aruncă, furturi şi tâlhării oportuniste, înşelăciuni şi „mica
ciupeală”. Desigur, această susţinere a unor determinaţii de fond ale modului de viaţă
specific lor nu ignoră existenţa elementelor care depăşesc traiul bazat pe resurse
marginale, mai ales în perspectiva emancipării contemporane a unei părţi importante
dintre membrii acestei etnii. De remarcat că, pe fond, în narativul social comun şi
peren, acest mod de viaţă este frecvent caracterizat, în discursuri mai mult sau mai
puţin consistent argumentate, ca inapetenţa pentru muncă şi trai de profitorie
necontributivă, în ultimul timp, suplimentar, cu trimitere şi la exploatarea sistemului
instituţional de ajutoare sociale, din ţară, dar şi din ţările de imigrare temporară. În
acelaşi narativ social comun, ce se plasează, evident, în afara doctrinei „corectitudinii
politice”, acest tropism considerat ca fiind redus spre muncă este înfăţişat, pe de-o
parte, ca şi consecinţă a lungii istorii de mod de viaţă bazat pe specularea
oportunităţilor şi resurselor marginale, înfăţişat a fi în legătură şi cu inapetenţa pentru
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şcoală, educaţie şi socializare pe modelul civilizatoric macrosocial şi cu rezistenţa
perenă la integrare şi incluziune socială. Pe de altă parte este explicat ca şi consecinţă a
eşecului sau posibilităţilor reduse ale statelor, de integrare şi incluziune socială, prin
instrumentele educaţionale-culturalizante, de şcolarizare, de obţinere a calificărilor
profesionale şi de integrare pe piaţa muncii pe scară largă, dar şi ca o consecinţă a
discriminării şi autodiscriminării de-a lungul istoriei. Iar asta este, dincolo de
factualitate, şi o problem de imagine publică 2, o consecinţă a perceperii realităţilor
factuale la nivel macrosocial, care se răsfrânge apoi asupra inter-relaţiilor, inclusiv
etnice3.
Modul de viaţă bazat pe resurse marginale, în asociere cu valorizarea şi
practicarea scăzută a şcolarizării, ob țiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-inerea calificărilor şi apoi integrarea în muncă
duce la o perpetuare cronică a sărăciei în rândul marii păr țiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-i a populatiilor de rromi. Si,
este evident că acolo unde este saracie există şi dezvoltare a comportamentelor
infracţionale, de mică şi mai mare anvergură, inclusiv criminalitate organizată. Este
însă de arătat aici că în fapt sărăcia se asociază procesual cu cultura sărăciei, acestea
susţinând împreună, un efect inflaţionar, cu cat una se accentuează cealaltă
dezvoltându-se si mai mult. Cu precizarea faptului că nu cei mai săraci ţigani intra şi
fac parte din clanuri de crimă organizată. Cultura sărăciei rezidă în aşezarea cronică în
mentalitatea sărăciei, în obişnuirea cu ea şi în lipsa unui orizont care să facă posibilă
ieşirea din sărăcie, în imposibilitatea de a imagina o modalitate pragmatică şi
instrumente realiste şi viabile de ieşire din modul de viată ce între țiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-ine sărăcia. Pe
această cale se constituie procesual un cerc vicios sărăcie-cultura sărăciei. Iar rezistenta
la modernizare, la integrare şi incluziune socială prin instrumentele consacrate, şcoală,
calificări, locuri de muncă perpetuează blocajul de tip cerc vicios. În care sărăcia
specifică implică redusă educaţie şi calificări şi locuri de muncă mai bine plătite iar
lipsa acestora din urma implică sărăcie, intr-un carusel de neoprit.
Este vorba, apoi, de nomadismul ancestral specific acestei etnii. Chiar şi în
contextul evoluţiilor specifice ultimelor decenii, care rezidă într-o sedentarizare mai
vizibilă ca înainte, nomadismul/semi-nomadismul rămâne definitoriu pentru mulţi
dintre membrii acestei etnii, chiar dacă în cea mai mare măsură au fost depăşite unele
consecinţe şi expresii comportamental-administrative clasice, precum lipsa de interes
pentru acte de identitate şi înregistrare la autoritatea stării civile. Ba chiar a căpătat
accente şi o anvergură adăugată. Dacă vorbim despre ţiganii din Europa Centrală şi de
2
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Est, până la începuturile anilor `90 ai secolului trecut, nomadismul lor se manifesta în
mare măsură doar în interiorul graniţelor ţărilor în care trăiau şi doar în mică măsură în
plan internaţional. Chiar mai mult, în contextul controlului social rigid exercitat de
fostele state comuniste/socialiste şi a politicilor de integrare socială şi sedentarizare,
nomadismul era descurajat prin măsuri administrative în interiorul graniţelor naţionale.
Nomadismul internaţional, circulaţia în afara graniţelor ţărilor central şi est europene,
exista într-o măsură foarte redusă, circulaţia persoanelor indiferent de etnie era foarte
limitată. Merită în context menţionată o situaţie care dă culoare şi relief acestei
limitări. Se vehiculează întâmplarea că, în anii `80 ai secolului trecut, în Italia s-a
desfăşurat o reuniune a liderilor ţiganilor din Europa, la care a fost invitat şi „regele
ţiganilor” din România, Ioan Cioabă. Acesta s-a dus la Serviciul Paşapoarte, aflat sub
controlul Securităţii, şi a cerut paşaport şi viză pentru a participa la acea reuniune. L-au
chemat să-i dea paşaportul şi viza la câteva săptămâni după ce reuniunea se încheiase,
bătrânul lider s-a dus şi le-a spus: „staţi liniştiţi, nu-mi este de trebuinţă, că între timp
eu am fost acolo şi m-am şi întors înapoi”. Realitate sau legendă?
După disoluţia blocului socialist est-central european şi liberalizarea ţărilor din
această parte a lumii, nomadismul ţiganilor a căpătat o amplă şi definitorie dimensiune
internaţională. În ultimele trei decenii, nomadismul, mişcarea lor în teritoriu este de
mai mare importanţă şi anvergură în plan internaţional decât naţional. Păstrând, pe
fond, acelaşi mod de viaţă bazat pe resurse marginale, grupuri mari de ţigani, din
România, dar şi din ţările ex-iugoslave, din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia şi
Slovacia, Albania şi toate celelalte ţări din această arie au început să migreze în ţările
occidentale. La început cu predilecţie în Italia, Franţa, Spania, apoi în Marea Britanie 4,
Germania şi în alte ţări vestice, chiar şi până în SUA şi Canada.
Iar acest exod a început să provoace reacţii din partea statelor şi populaţiei din
ţările vestice. Sunt de amintit aici marile scandaluri politice şi de mass-media
împotriva ţiganilor, în speţă cei din România, care s-au desfăşurat începând cu sfârşitul
anilor `90 ai secolului trecut în Italia, Franţa, Marea Britanie, dar, de anvergură mai
mică, în mai toate ţările occidentale. De remarcat că acele reacţii negative masive
împotriva ţiganilor în acele ţări au fost în cea mai mare măsură determinate de ceea ce
se numeşte „infracţionalitate” prin cerşitul agresiv specific, prin spălatul nesolicitat al
parbrizelor maşinilor, prin micile infracţiuni de stradă, prin ghetoizarea şi ocuparea
abuzivă a parcurilor, gărilor şi altor spaţii publice, prin gălăgia, înjurăturile,
vulgaritatea şi „lipsa de respect şi maniere” percepută, care contrasta evident, bruscând
4
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direct modul de viaţă al locuitorilor acelor ţări. Au fost, însă, şi episoade de reacţii
negative publice deosebit de dramatice în urma unor fapte infracţionale grave, care au
fost însă foarte puternic instrumentate pentru interese politico-electorale, spre exemplu
„cazul Romulus Mailat” în Italia 5. Asemenea episoade au relevat şi că, de multe ori,
totul este redus, prea uşor, doar la conflict interetnic sau inter-rasial, eludându-se
determinaţii de fond care ţin de modul de viaţă şi de rezistenţă/opoziţia/inapetenţa la
integrare şi modernizare.
În acel context, guvernele şi opinia publică occidentală, pe de-o parte au
mobilizat resurse pentru integrarea şi incluziunea socială a ţiganilor/rromilor în ţările
lor de origine. Pe de altă parte s-au îndreptat cu acuze şi reproşuri împotriva guvernelor
şi ţărilor din care proveneau aceştia, că aceste ţări şi cetăţenii lor nu au destulă
acceptare şi nu fac ce trebuie pentru integrarea şi incluziunea socială a acestora.
Ambele atitudini şi totodată acţiuni au produs rezultate pozitive evident modeste.
Promovarea de strategii6 şi politici de incluziune a rromilor 7, utilizarea fondurilor
substanţiale respective, naţionale şi internaţionale, în speţă europene, în programe şi
proiecte pentru rromi8, a produs rezultate notabile şi parţial consistente pe linia
emancipării etniei, prin politicile de discriminare pozitivă în învăţământ, prin
introducerea instituţiei/serviciului mediatorului sanitar rrom 9, prin promovarea
destigmatizării şi a eliminării/reducerii discriminării rromilor, prin promovarea culturii
şi conştiinţei apartenenţei la etnia rrhomă. Cele mai rapide şi consistente rezultate, pe
linia integrării şi incluziunii sociale a rromilor s-au obţinut în contextul aderării lor la
culte, comunităţi religioase creştine neoprotestante 10.
5
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Dar au produs rezultate slabe în ceea ce priveşte integrarea şi incluziunea socială
a membrilor acestei etnii, datorită rezistenţei deosebite a modului lor de viaţă specific
la aceste acţiuni de promovare şi sprijinire a integrării şi incluziunii. Este de văzut, în
context, că astfel există şi se manifestă marginalizare socială dar şi automarginalizare,
excludere dar şi autoexcludere, discriminare dar şi autodiscriminare, iar acestea se
susţin reciproc şi fac şi mai dificilă evoluţia şi modernizarea.
Iar reproşul guvernelor ţărilor vestice către guvernele ţărilor estice, că nu fac şi
nu ştiu să-i integreze şi să-i includă social pe rromi s-a diminuat, pe măsură ce a fost
tot mai evident că nici ţările vestice nu ştiu şi nu pot, nu reuşesc să-i integreze şi să-i
includă social. În acest context este de amintit abordarea Franţei, care, după ceva
intervenţii educaţionale, de asistenţă socială şi de ocupare pe piaţa muncii modeste şi
puţin eficace, a introdus politica acordării de prime financiare pentru reîntoarcere şi
stabilizare a ţiganilor (inclusiv fonduri pentru deschiderea de mici afaceri) în ţara de
origine. Rezultatul a fost însă că aceştia s-au bucurat să ia banii, s-au întors în ţară, dar
peste câteva săptămâni au reapărut pe străzile oraşelor franceze: vizită scurtă acasă, pe
banii francezilor. Reîntoarcere pentru că această predilecţie a mişcării populaţionale
spre ţările vestice este motivată, dincolo de modul de viaţă semi-nomadic, de
prosperitatea economică evident mai mare a acestor ţări, de resursele exploatabile mai
mari. Este de adăugat, la aceasta, că reacţiile culpabilizante ale ţărilor occidentale faţă
de ţările estice, în legătură cu această migraţie internaţională a rromilor, a produs în
populaţia ţărilor estice o contrareacţie faţă de rromi, care au fost percepuţi ca fiind
responsabili de degradarea imaginii, de imaginea negativă a acestor ţări şi a cetăţenilor
lor în occident.
Este apoi de subliniat că eşecul ţărilor occidentale în integrarea-incluziunea
rromilor şi în acţiunea de culpabilizare a ţărilor estice, cu privire la reuşitele modeste
pe această linie, a căpătat relief şi substanţă înspre finalul primului deceniu al noului
mileniu, odată cu recunoaşterea explicită a eşecului paradigmei multiculturalismului ca
model de organizare a societăţilor eterogene, în promovarea şi reglementarea
„convieţuirii inter-etnice şi inter-culturale” în ţările lor, de către marii lideri occidentali
Angela Merkel, Andre Sarkozi, David Cameron11. În actualitate, în ceea ce priveşte
depăşirea nerealizărilor, lipsa paşilor înainte în integrarea şi incluziunea socială a
ţiganilor, se vorbeşte, în perspectiva recunoaşterii eşecului multiculturalismului ca
model socio-cultural, de trecerea de la abordarea/paradigma filantropiei şi apoi a
paradigmei acţiunii afirmative/discriminării pozitive, la paradigma acţiunii
cointeresate, negociate şi a beneficiului reciproc, condiţionat de realizarea obiectivelor
stabilite, prin acţiuni concertate din ambele părţi. Într-un asemenea context de
Literature and Communication, Târgu-Mureștere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii, Arhipelag XXI Press, 2015.
11
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înţelegere este de remarcat o mai veche dar argumentată luare de poziţie în ziarul
italian L`Opinione12, care susţinea, în contextul ideii acţiunii la ambele capete, că
rromilor trebuie să li se respecte tradiţiile şi obiceiurile, să li se ofere cu generozitate
servicii de asistenţă socială, dar în schimbul obligaţiei de a respecta legea, inclusiv
obligaţia copiilor şi tinerilor de a merge la şcoală, argumentând că doar astfel se oferă
şi se promovează totodată securitate şi solidaritate, libertate şi responsabilitate, drepturi
dar şi obligaţii, astfel încât să fie posibili paşi spre apropiere din ambele părţi.
Un al treilea element care explică predilecţia spre organizare în clanuri a
ţiganilor rezidă în „viaţa la comun” care-i caracterizează. În perspectiva istorică, ei au
trăit multă vreme în şatre şi în corturi, în context nomadic, în locuiri specifice familiei
extinse şi foarte numeroase. O şatră era compusă din mai multe asemenea familii
extinse, între care se creau legături foarte strânse şi durabile, prin legături de sânge,
prin încuscrire şi năşire. Acest mod de locuire si de trai avea raţiuni foarte consistente
de apărare şi întrajutorare şi acţiune comună, ele s-au perpetuat peste veacuri şi decenii
şi contribuie la explicaţia existenţei şi functionalităţii clanurilor ţigăneşti azi, care
perpetuează în contexte dezvoltate viaţa şi acţiunea „la comun”.
Un al patrulea element explicativ al fenomenului clanurilor ţigăneşti constă în
axiologia etniei, în dominantele ei axiologice, teleologice şi praxiologice, în ethosul
care le fundamentează modul de viaţă specific şi în cultura antropologica şi
subculturile etniei13. Axiologia etniei este caracterizată de recunoaşterea, cu puternică
dominanţă, a valorilor materiale ca simboluri şi expresii ale reuşitei personale în
societate. Şi, implicit, de desconsiderare a valorilor civice, civilizaţionale, culturale şi
educaţionale consacrate şi promovate la nivelul macrosocietăţii. Această axiologie a
etniei, atitudinal şi comportamental exprimată, este bine surprinsă prin ethosul degajat
de folclorul specific contemporan al etniei, de subcultură, de categoria muzicală a
manelelor, unde totul se reduce la triada simplificată şi primară, axiologic şi teleologic,
„bani, prieteni şi duşmani”. Banii, prietenii şi duşmanii ca instrumente şi context în
obţinerea bunăstării, înţeleasă în maniera specifică, a puterii si influenţei, prestigiului şi
statutului social, a accederii în sferele considerate înalte ale edificiului social, a
cuceririi/epatării celor mai „valoroase” femei. Focusare axiologică şi teleologică înspre
o viaţă înţeleasă şi construită simplu şi primar, pe banii şi bogăţia neapărat puternic
etalată public, care este văzută ca provenind din asociere (familia şi clanul), prietenie şi
cooperare de clan şi exploatarea în context ilicit şi infracţional, în cazul clanurilor, a
resurselor din zonele controlate (teritorialitatea), şi, totodată, de respingerea,
12
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înlăturarea celor care se opun acestei „construcţii acţionale”, a persoanelor care nu fac
parte din clan şi a clanurilor concurente şi oponente, a duşmanilor, care nu le recunosc
puterea şi „valoarea”. Este de adăugat că aceste clanuri ţigăneşti, în relaţiile dintre ele,
manifestă o anumită acceptanţă şi se tolerează şi chiar respectă reciproc după ce-şi
reglează teritorialităţile şi câtă vreme teritorialităţile sunt respectate, dar manifestă o
puternică şi violentă inacceptare faţă de grupări infracţionale care nu sunt ţigăneşti,
faţă de care reclamă zgomotos şi agresiv „să nu se bage peste ţigănie”. De remarcat
obiceiul vechi şi peren de a purta la ei arme (albe şi nu numai) pentru intimidare,
pentru etalarea forţei, dar şi pentru rezolvarea fermă şi violentă a conflictelor şi
neînţelegerilor.
Prin această orientare comportamentală foarte puternic, limitativ şi primar
focusată pe aceste valori şi scopuri ce caracterizează clanurile ţigăneşti, subculturile
ţigăneşti specifice lor, acestea manifestă o marcantă distanţă axiologică, teleologică şi
praxiologică faţă de cultura majorităţii şi a altor etnii şi comunităţi. Această distanţă se
evidenţiază prin desconsiderare şi lipsă de apreciere faţă de valorile şi normele morale
şi de convieţuire ale macrosocietăţii, faţă de ceea ce este acceptat, valorizat şi practicat
ca licit, dezirabil social, moral şi civic, se evidenţiază ca nesupunere voită faţă de
ordinea socială şi respectarea legilor, în speţă. Şi desconsiderarea muncii, ethosul
manelelor desconsideră munca în calitate de mod de viaţă licit şi de sursă de bani,
bunăstare, prestigiu şi reuşită socială şi promovează şi exhibă şmechereala, „ciupeala”,
„învârteala”, „iuţeala de mână”, păcălirea şi înşelarea celorlalţi, „tupeul” şi
determinarea de a lua prin forţă şi violenţă, priceperea în a corupe (inclusiv
reprezentanţi ai autorităţilor, la mare laudă fiind coruperea în poliţie şi justiţie), curajul
de a organiza şi desfăşura acţiuni ilicite, infracţionale. Munca onestă şi corectă, care nu
aduce repede bani şi bogăţie multă este considerată a fi „pentru proşti”. De aici şi o
desconsiderare marcantă a şcolii, a educaţiei, a calificărilor şi a integrării pe piaţa
muncii ca vehicule ale reuşitei în viaţă. Este de subliniat asocierea comportamentală a
acestei aşezări axiologice cu tropismul spre o pompoasa şi gălăgioasa etalare a banilor,
bogăţiei, a luxului, a puterii şi influenţei sociale, expunerea caselor şi palatelor, a
automobilelor scumpe, a „hainelor de firmă” cu eticheta la vedere, a lănţişoarelor şi
lanţurilor masive de aur, a cheltuielii ostentative a banilor. Şi manifestarea atitudinilor
şi comportamentelor de forţă, putere şi influenţă în contextul purtării armelor, pentru
intimidarea dar şi pentru „punerea la punct” şi înlăturarea oponenţilor, duşmanilor.
Această etalare şi epatare include o amplă lăudăroşenie, care face ca, prin exagerare şi
inventare, să fie întreţinut un amestec între realitate şi legendă în cunoaşterea şi
reprezentarea socială a clanurilor ţigăneşti.
De specificat, în legătură cu manelele (o muzică ţigănească având influenţe din
muzica turcească şi balcanică în sens mai larg, cu unele preluări moderne ce ţin de pop,

rap, hip-hop, având un mare număr de ascultători in România, Bulgaria, Turcia,
Grecia, Albania dar şi în comunitățiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-ile rrome din tarile occidentale) şi cultura
manelelor, faptul că există în toate ţările în care trăiesc populaţii importante de ţigani,
în speţă în România, multe persoane din etnia majoritară şi din celelalte etnii care
consumă amplu acest gen de muzică. În legătură cu apetitul şi consumul mare de
manele în rândul membrilor altor etnii există exprimări, mai ales în mass-media şi
social media, care vorbesc de ţiganizarea unora dintre ceilalţi, de difuziunea şi
interiorizarea semnificativă, ca şi conţinuturi, a valorilor, propensiunilor, ţelurilor şi
modului de a fi al ţiganilor, chiar dacă mulţi clamează că ei doar apreciază şi gustă
melodica, ritmurile şi forţa dramatică a acestei muzici.
Această aşezare axiologică şi praxiologică simplă şi pe nevoi primare, asociată
cu o apetenţă deosebită pentru epatare şi etalare publică, explică mult şi forţa şi
durabilitatea configurării în subculturi specifice, şi valorizarea socială pregnantă a
statutului social de interlop şi rezistenţa excepţională la transgresarea tradiţiilor, la
modernizare, integrare şi incluziune socială. Şi, adăugat la neaceptarea şi
neinteriorizarea valorilor şi propensiunilor şi modului de viaţă al macrosocietăţii
moderne majoritare, explică propensiunea spre desconsiderarea şi nesupunerea la
normele şi regulile sociale. Iar de partea cealaltă, ca reacţie la aceste atitudini şi
comportamente, la neintegrare şi neincluziune, explică în bună măsură distanţa socială,
etichetarea, marginalizarea, respingerea şi excluziunea socială manifestată de unele
grupuri şi persoane din afara etniei.
În ce priveşte această rezistenţă foarte pronunţată şi perenă la asimilare,
integrare şi incluziune socială, justiţia cutumiară ţigănească, prin specificul ei, poate
constitui un aport explicativ. Justiţia tradiţionala ţigănească, de sorginte tribală, este pe
fond diferită de dreptul european de sorginte romană (dreptul moştenit de la Imperiul
roman antic). Justiţia ţigănească14 abordează rezolvarea conflictelor şi litigiilor într-un
spaţiu negociatoriu care implică familiile, comunităţile, clanurile, manifestând o
intenţie de fond pentru refacerea climatului şi a bunelor relaţii în familie/între familii,
comunitate/între comunităţi, în clan/între clanuri, pe baza stingerii conflictelor prin
beneficii şi penalităţi distribuite către ambele părţi (victimă şi agresor) aflate în litigiu.
Distribuie vina şi răspunderea, responsabilitatea astfel încât dreptatea capătă contururi
fluide, necesare dinamicii de reaşezare praxiologică a relaţiilor interpersonale
funcţionale social, după judecarea/soluţionarea litigiului. Prin această configuraţie
justiţia ţigănească se aşează altfel decât tradiţionala şi exclusiva justiţie retributivă din
dreptul european, exprimând în intenţie teleologică, într-o manieră corelată,
14
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caracteristici specifice tuturor celor trei paradigme în justiţia contemporană. Adică
promovează atât caracteristici ale justiţiei retributive, care focalizează pe sancţionarea
infractorului, cât şi ale justiţiei distributive/reabilitative care accentuează pe
reabilitarea infractorului, precum şi ale justiţiei restaurative, care urmăreşte repararea
prejudiciului produs victimei 15. Prin această configurare cumulată justiţia ţigănească
întreţine într-un fel specific cutuma răspunderii colective, dar şi a solidarităţii, a
întrajutorării şi încrederii şi cooperării. Toate acestea fiind specifice felului în care se
structurează şi se auto-reglează şi dezvoltă familiile, comunităţile şi clanurile ţigăneşti.
Iar ca şi o consecinţă de fond, prin toate acestea, justiţia ţigănească întreţine şi ea
rezistenţa la asimilare, integrare şi incluziune socială, la depăşirea tradiţionalismului şi
acceptarea modernităţii, distanţa faţă de ethosul, cultura, normele şi regulile
macrosocietăţii, desconsiderarea şi nesupunerea intenţionată la legile societăţilor, a
statelor în care trăiesc sau/şi migrează.
Aşadar ce sunt clanurile ţigăneşti? Sunt grupuri de persoane unite prin rudenie
extinsă şi prin descendenţă comună, efectivă, real-factuală dar şi percepută/crezută şi
reprezentată social ca atare, în memoria comunităţilor. Sunt, în esenţă, comunităţi
umane care grupează familii extinse între care se stabilesc legături funcţionale foarte
strânse şi care asigură împreună, în cooperare, resursele necesare traiului cotidian prin
activităţi, strategii, metode şi instrumente specifice modului lor de viaţă, traiului bazat
pe resurse marginale, mai mult sau mai puţin ilicite şi neaceptate social normativ. În
clanuri, poziţiile ierarhice sunt conferite de gradul de rudenie cu şeful/şefii clanului,
apoi de afinităţi interindividuale, dar şi de „faptele de vitejie” în lumea interlopă, de
renumele pe care l-a adus eficacitatea în acţiunile specifice, şi de priceperea în
„marketingul” expozitiv al faptelor, dar şi al etalării bogăţiei şi reuşitei, ca persoană,
familie, clan. Pentru că, în esenţa lor, clanurile sunt configurări şi procese sociale
legate de „casă”, locuire şi trai „la comun” şi de „linie de rudenie”. În legătură cu
clanurile ţigăneşti, cu configurarea lor în consecinţa modului de viaţă „la comun” şi în
contextul specificităţii familiei şi comunităţii la rromi, este util de adăugat că, în fapt,
comunităţile ţigăneşti, tradiţional, sunt familii extinse construite pe bază de trei tipuri
de rudenie: de sânge, de încuscrire (legătură considerată la fel de puternică precum cea
de sânge) şi de năşire16.Astfel, clanurile sunt reţele sociale predominant informale dar
deosebit de coezive şi perene în plan structural-funcţional, care se construiesc în şi prin
relaţii foarte apropiate şi puternică susţinere reciprocă, interiorizare şi acceptare
puternică a valorilor şi scopurilor ce definesc clanul, încredere şi supunere faţă de şefii
15
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„totemici” sau şefii cu valenţe de a fi legendari, toate configurate ca atare în contextul
modului de viaţă şi activităţilor accentuat ilicite specifice clanurilor ţigăneşti.
Această definitorie configurare fundată pe rudenie lărgită şi „casă”, în sens de
locuire dar şi teritorialitate este, de altfel, exprimată şi originată în chiar felul în care sa edificat lingvistic funcţional etnonimul de autoidentificare „rroma”. „Rroma” (cu
dublu rr în limba rromani, nazalizat) 17 ca identitate de grup/etnică în grupul de limbi
prakriti (unde iniţial a fost „dom”, apoi transformat în rrom) din subcontinentul indian,
de unde au emigrat, semnifică „de-al nostru, bărbat-soţ de-al nostru”, iar „rromni”
semnifică „de-a noastră, femeie-soţie de-a noastră”, prin opoziţie cu „gadja”
(gagiu/gagică), asta semnificând „nu-i de-al nostru, străin”, şi faţă de care, tradiţional,
respectul lipsea, manifestându-se doar în context de prietenii individuale şi interese
directe şi imediate. Asta dă un relief şi o specificitate adăugată clanurilor ţigăneşti, spre
deosebire de vechile clanuri scoţiene, japoneze, galeze, coreene ş.a., în particular prin
însăşi acest etnonim se promovează o separare oarecum netă, care susţine rezistenţa şi
refuzul asimilării, integrării, incluziunii sociale. Iar în ethosul şi în felul în care
clanurile, membrii lor se exprimă şi se prezintă în mass-media şi social media sunt
comune expresii precum: „noi suntem o familie”, „noi suntem fraţi toţi”, „suntem toţi
veri şi unchi şi cumnaţi şi fini dinspre tată şi neamurile lui”, „noi suntem în ţigănie şi
să nu vă băgaţi peste ţigănie”. Sunt o familie, dar tot apar certuri şi conflicte gălăgioase
şi violente şi între membrii „familiei”, dar mai ales între „familii”, între clanurile
ţigăneşti18.
Organizarea în clanuri are o definitorie substanţă ce ţine de comunităţile
premoderne, care s-a perpetuat însă până azi la popoarele şi populaţiile ce au păstrat
această dimensiune premodernă. Există destule asemănări cu ceea ce sunt mafiile şi
alte grupări infracţionale, păstrând însă majore diferenţe specifice, clanurile ţigăneşti
nu sunt pur şi simplu mafii. Clanurile ţigăneşti nu au anvergura şi eficacitatea şi
preciziunea şi cruzimea rafinată a mafiilor propriu-zise, megainfracţiunile
internaţionale nu sunt proprii clanurilor ţigăneşti.
Despre clanuri ţigăneşti în România şi în plan internaţional; care sunt, care e
legătura cu criminalitatea organizată, ce fac ele, cum fac?
Clanuri ţigăneşti există în toate ţările şi în toate spaţiile în care trăiesc ţigani. În
Europa există importante clanuri ţigăneşti în Ungaria, Bulgaria (Kalaidzhi Tsiganski
Clan), Serbia (Jovanovich Ciganski Clan), Macedonia, Kosovo, Bosnia-Herţegovina,
17
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Croaţia, Albania, Slovacia, Cehia, Ukraina, Moldova (Clanul tiganesc Polkovnik) dar
şi în unele ţări occidentale iar astăzi, ca urmare a migraţiei internaţionale, acestea
acţionează în ţările de baştină dar şi în toate ţările occidentale. Trăiesc şi acţionează în
fapt în plan transnaţional, fructificând oportunităţi specifice modului lor de viaţă în
funcţie de dinamica teritorială a acestor oportunităţi. De menţionat că aceste clanuri
ţigăneşti din diferite ţări de destule ori se luptă între ele pentru controlul teritoriilor,
putere şi influenţă, dar uneori şi cooperează pentru mize mari pe care doar împreună le
pot aborda. Este important de precizat, de asemenea, că o parte relativ mică dintre
ţigani fac parte efectiv şi direct din clanurile ţigăneşti infracţionale propriu-zise, dar
destul de mulţi gravitează în jurul lor sau sunt afectaţi/influentaţi. De adăugat şi că
infracţionalitatea există şi se manifestă în toate etniile, şi, după cum se spune,
„infracţionalitatea nu are culoare etnică”, doar infractorii au.
Abordând însă situaţia clanurilor ţigăneşti în România, respectiv a clanurilor
ţigăneşti transnaţionale care provin din România, cele mai importante ar fi cele ce vor
fi prezentate în continuare. Cu precizarea că este greu să cartografiezi şi să prezinţi o
situaţie oarecum completă şi bogată în detalii şi precisă în conţinuturi. Pentru că
posibilităţile de cercetare ştiinţifică a acestei problematici sunt limitate aproape în
totalitate la metoda studiului documentelor, dintre care cele mai multe sunt articole din
mass-media şi social media, fiind disponibile apoi ceva documente care constituie
sinteze, rapoarte de activitate şi alte rezultate ale activităţii instituţiilor poliţieneşti şi
judiciare. Este greu, periculos şi chiar imposibil pentru cercetătorul ştiinţific să
cerceteze empiric, aplicat, cu acces direct la fenomen, această problematică, de aceea
nu pot fi găsite cercetări psihosociologice empirice pe domeniu.
Cele mai multe, mai mari, mai puternice şi mai de temut clanuri ţigăneşti în
România sunt în Bucureşti. Ele îşi împart teritorial, pe sectoare şi cartiere, activitatea,
în majoritate ilicită sau parţial licită. Au ieşit în relief, recent, prin conflictul în care un
lider de clan a fost omorât, Clanurile Duduianu şi Rinu. Apoi, sunt de notorietate
Clanul Spoitoru, Clanul Caranilor, Clanul Cocalarilor, Clanul Sportivilor. Cunoscut şi
de mare impact este Clanul Cămătarii şi mai sunt şi altele, precum clanurile Pietroi,
Chira, Sadoveanu, Geamănu... Unele dintre ele au fost vizibile public cu întâmplări şi
fapte spectaculoase prin expresia lor epatantă, precum cazul şefului clanului Cămătaru,
care a plecat de la poarta penitenciarului, la liberare, pe un cal alb, iar acasă şi-a făcut o
grădină zoologică privată, cu lei şi alte animale de pe continente îndepărtate 19. Într-o
zonă apropiată Bucureştiului, în Dâmboviţa, s-a profilat puternic în anii trecuţi Clanul
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Ghenosu, axat în zona activităţilor ilicite infracţionale pe exploatarea şi forţarea la
prostituţie şi pe clonarea de carduri bancare.
În zona Timişoara clanul care, prin activităţi de corupere, şantaj, ameninţare,
forţarea vânzării proprietăţilor a reuşit să obţină mai mult de 150 de proprietăţi cu
valoare istorică, în zona centrală a oraşului, este Clanul Cârpaci 20. Iar în zona Craiova
s-a conturat puternic în atenţia publică şi a instituţiilor judiciare Clanul Gigi Boieru.
În Iaşi, Botoşani şi regiunea Moldova în ansamblu, cele mai teribile clanuri sunt,
odată, Clanul Clamparu, care a organizat o foarte mare reţea de trafic de persoane
pentru exploatare sexuală în ţările occidentale şi care a ajuns la o aşa forţă si
agresivitate încât, după cum declara procurorul general al României la acea vreme,
acest clan a oferit o recompensă de 1,5 milioane de dolari pentru uciderea lui ca
demnitar. Apoi Clanul Corduneanu s-a remarcat printr-o activitate infracţională
organizată de mare anvergură.
În Transilvania şi în zona Cluj în speţă, fără a avea nici pe departe anvergura şi
impactul clanurilor din oraşele şi zonele mai înainte menţionate, se remarca Clanul
Rostaş, axat pe cămătarie (şi aflat în conflict cu Clanul Tambric). Apoi Clanul ţiganilor
din Huedin care desfăşoară activităţi infracţionale ilicite şi exploatează sistemele
instituţionale de ajutor social în Marea Britanie şi ţările nordice. În deceniile trecute de
notorietate a fost clanul/gruparea de cămătărie a „mamei Ana” din Baciu (suburbie a
oraşului Cluj-Napoca).
Există clanuri ţigăneşti importante în multe oraşe mai mari, dar şi în unele mai
mici. Este, astfel, cunoscut cazul Clanului Ţăndărei 21 care a traficat un mare număr de
copii în Marea Britanie, unde i-a exploatat prin obligarea la cerşit stradal şi la furturi
din buzunare. De remarcat prin cruzime (obligau persoanele răpite şi sechestrate să
muncească pentru ei, aservindu-i prin umilire, bătăi regulate, privare de hrană, legarea
în lanţuri, dezbrăcarea completă şi udarea alternativă cu apă rece şi caldă, legarea
mâinilor şi picioarelor şi obligarea să mănânce precum câinii mâncarea aruncată pe jos,
obligarea victimelor să se bată între ele pentru amuzamentul exploatatorilor, violare şi
abuzare sexuală) este Clanul Berevoieşti 22, unde o grupare de familii înrudite a răpit,
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sechestrat şi exploatat prin muncă un număr mare de persoane. Apoi, Clanul Bercea
Mondialu din Slatina, care a reuşit să-şi asigure cooperare şi protecţie până la vârful
statului.
Ce activităţi ilicite, infracţionale şi de crimă organizată au desfăşurat şi
desfăşoară aceste clanuri? Frecvente sunt în sfera cămătăriei, şantajului, răpirilor şi
sechestrărilor de persoane, obligării la plata „taxei de protecţie” şi o multitudine de
tipuri de înşelăciuni. De mare impact social şi periculozitate sunt activităţile de trafic
de persoane pentru exploatare sexuală prin proxenetism, exploatare prin muncă şi prin
cerşetorie controlată, dar şi prin obligarea la furtişaguri din buzunare, în stradă, în
magazine, în transportul în comun, furt din reşedinţe private, apoi traficul de migranţi.
În ce priveşte traficul de persoane, se particularizează traficul de minori şi în special de
minori cu handicap pentru exploatare prin obligarea la unele munci 23, la cerşetorie dar
şi la furturi din buzunare şi poşete, din magazine şi locuinţe, spargeri de parcometre, în
toate aceste infracţiuni traficanţii şi exploatatorii folosindu-se de limitele legislaţiei,
care prevede că minorii nu pot fi traşi la răspundere penală 24.
Apoi activităţile cu violenţă, de intimidare publică şi ameninţare cu moartea şi
omucidere, inclusiv cele orientate înspre clanuri şi grupări rivale, în lupta pentru
teritorii şi resurse exploatabile. De asemenea traficul şi distribuirea de droguri (dar nu
marele trafic, mai degrabă distribuirea la consumatori direct), furtul şi traficul
internaţional de automobile furate, coruperea şi şantajul funcţionarilor publici 25, rapt
imobiliar, jafuri organizate în grup, cu mâna înarmată, furturi şi tâlharii diverse.
Pondere şi impact semnificativ au şi activităţi infracţionale, inclusiv de criminalitate
organizată în sferele evaziunii fiscale şi reciclării/„spălării”banilor (în construcţii şi
proprietăţi imobiliare îndeosebi), în „industria” jocurilor de noroc, furturilor de fier
vechi (mai mult în deceniile precedente). Infracţiuni realizate atât în ţară cât şi în ţările
europene occidentale şi chiar în America de nord 26. O infracţiune de anvergură
realizată în străinătate şi care a suscitat multă atenţie publică a fost şi este specularea şi
exploatarea serviciilor de ajutor social din Marea Britanie dar şi în alte ţări occidentale.
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Ce implicaţii are existenţa şi activitatea clanurilor ţigăneşti?
Activitatea clanurilor ţigăneşti are un mare impact social, atât în România cât şi
în toate celelalte ţări în care acţionează acestea. Impact social mare în primul rând prin
activităţile de criminalitate organizată în sfera traficului de persoane, distribuirii de
droguri, furtului şi traficului internaţional de bunuri furate, violenţe şi omucideri.
Impact social masiv este şi prin aşa numita „infracţionalitate de vitrină”, furturile din
buzunar, din magazine şi cerşitul pe stradă care agasează puternic cetăţenii marilor
oraşe occidentale. Prin amploarea lor aceste activităţi produc pagube şi prejudicii
masive, dar şi reacţii publice negative de mare amploare, care sunt în destule cazuri
speculate şi folosite politico-electoral în acele ţări.
De subliniat este însă că din analiza problematicii clanurilor ţigăneşti nu trebuie
să se înţeleagă că toţi ţiganii/rromii sunt implicaţi în activităţi de criminalitate
organizată specifice acestor clanuri. Cei mai mul țiganilor/rromilor. Nomadismul/semi-i ţigani, perpetuând modul de viaţă
bazat pe resurse marginale, nu acţionează în context de clan. Infracţionalitatea şi
criminalitatea organizată, cu specificităţile lor de ansamblu, nu au culoare etnică. Apoi,
urmare a emancipării şi avansului educaţional a unei părţi semnificative din populaţia
de ţigani, destui dintre aceştia au ajuns la diferite nivele de integrare şi chiar incluziune
socială, de racordare la ethosul şi modul de viaţă specific culturii şi civilizaţiei
moderne, contemporane. În Transilvania, în zona Turda spre exemplu, un număr
semnificativ de ţigani au ajuns în anii din urmă să fie încadraţi în muncă, munci
necalificate, cu salariul minim pe economie, dar „cu carte de muncă’.
Implicaţiile activităţii clanurilor ţigăneşti sunt mari şi în evoluţie progresivă în
fiecare ţară în care acţionează, dar şi în context transfrontalier, fiind modulate specific
de dinamica socio-economică a ţărilor iar acum şi de dinamica pandemiei COVID-19.
Perspective, în context naţional şi internaţional
Problema clanurilor ţigăneşti este de actualitate şi va rămâne de actualitate, în
România, în Europa şi în plan global, în primul rând prin elementele de neconformare
la normele sociale şi nerespectare a legilor, de neintegrare şi neincluziune socială, de
infracţionalitate şi criminalitate organizată. Se ştie dintotdeauna că în situaţii de criză
socială, economică, de criză de moralitate publică, activităţile ilicite, infracţionale, de
criminalitate organizate expandează. Aşa încât este de aşteptat ca impactul clanurilor
ţigăneşti să crească.
Criza pandemiei COVID-19 a relevat direct o asemenea expandare în România,
în contextul în care mulţi membri ai clanurilor ţigăneşti formate din ţigani cetăţeni

români, care acţionau în străinătate, au fost nevoiţi să se întoarcă în ţară şi au reînceput
să-şi dezvolte activităţi majore şi să-şi reîmpartă prin conflicte violente teritoriile în
ţară. Dar, doar s-au reîntors în ţară, ei vor pleca înapoi în ţările occidentale, care oferă
resurse şi oportunităţi specifice comparativ mai mari.
Fenomenul clanurilor ţigăneşti este şi va fi unul peren, întrucât ţine de modul lor
de viaţă specific şi distinct. Existenţa lor face necesară cercetarea, cunoaşterea
ştiinţifică a fenomenului (în limitările pragmatice severe enunţate mai înainte) şi
fructificarea acestei cunoaşteri în politicile, programele şi acţiunile de contracarare a
activităţilor infracţionale şi de criminalitate organizată. Dar şi în politicile şi
programele de şcolarizare-educare, de emancipare, de integrare şi incluziune socială,
de reducere a discriminării, singurele care pot, durabil, alături de eforturile de
emancipare a însăşi etniei, comunităţilor, să asigure un oarecare avans în direcţia
diminuării acestor activităţi şi fenomene negative şi indezirabile social.
Datorită ascunderii publice a faptelor şi a modalităţilor de acţiune specifice, dar,
în acelaşi timp, oarecum paradoxal, şi datorită unui specific al modului de a fi al
membrilor clanurilor ţigăneşti, definit prin apetenţa deosebită pentru epatare publică
prin etalarea bogăţiei şi puterii, văzute ca simboluri maxime ale reuşitei şi statutului
social, a existat şi va exista o anumită obscuritate, un anume amestec de realităţi şi
legende în percepţia şi reprezentarea socială a acestui fenomen. Apetenţa şi
propensiunea spre glorificarea liderilor interlopi, construcţia de imagine publică prin
interpretarea şi „adăugirea” faptelor reale, amplificarea şi expandarea imaginii publice
până spre imaginea legendară, prin construirea de poveşti glorioase din arealul
legendelor, creează acest spaţiu de joc dintre realităţi şi legende, ficţiuni profitabile atât
în interiorul clanului şi etniei cât şi în afara lor. Mai specific, este vorba despre
exagerările realităţilor şi faptelor, promovarea de poveşti exagerate sau chiar inventate
de vitejie şi iscusinţă şi eficacitate, de bogăţie şi putere exagerate. Prin care, în
contextul unei valorizări sociale foarte ridicate a notorietăţii şi prestigiului public, se
produce etalare şi epatare şi se susţine intenţionat dar oarecum şi „instinctual-rutinier”,
acest spaţiu de joc dintre realităţi şi legende. În particular, valorizarea şi recunoaşterea
socială evidentă în acest areal a puterii ca interlop, a interlopului ca personaj
(dazavuată în cultura majorităţii) contribuie şi întreţine acest spaţiu de joc între realităţi
şi legende în cunoaşterea şi reprezentarea publică a fenomenului. Perenitatea acestui
fenomen se datorează şi faptului că clanurile ţigăneşti şi o parte importantă a populaţiei
de ţigani/rromi se configurează social în arealul subculturilor (înţelese antropologic ca
universuri socio-culturale distincte şi diferite de cultura majorităţii), iar aceste
subculturi şi contraculturi, în contextul modului de viaţă diferit şi de mare forţă si
perenitate, manifestă o rezistenţă durabilă excepţional de puternică în raport cu
integrarea şi incluziunea socială.
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