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Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat

Se
confirmă

Preluarea identică a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei
autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor figuri (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor poze (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei, fără
nici o intervenţie personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o
lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora
într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei,
fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare
ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii
matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să
justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a textului (piese de creaţie de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu acelaşi titlu sau cu titlu similar, de un
acelaşi autor / un acelaşi grup de autori în publicaţii sau edituri diferite.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefeţe care se referă la două opere, diferite,
publicate în două momente diferite de timp.





Notă:
a) Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariţiei.
b) Plagiatul este definit prin textul legii1.
„ …plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date, ipoteze,
teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a
face trimitere la operele originale…”.
Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de piesă de creaţie care2:
„…este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o
construcţie logică şi de argumentare care presupune nişte premise, un raţionament şi o concluzie. Piesa de creaţie presupune în mod necesar
o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creaţie se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia…”
cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicionate de plagiat3:
„…O operă de creaţie se găseşte în poziţia de operă plagiată sau operă suspicionată de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică
dacă:
i)
Cele două opere tratează acelaşi subiect sau subiecte înrudite.
ii)
Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicionate.
iii)
Cele două opere conţin piese de creaţie identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect şi o formă de prezentare bine
definită.
iv)
Pentru piesele de creaţie comune, adică prezente în opera autentică şi în opera suspicionată, nu există o menţionare explicită a
provenienţei. Menţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creaţie preluate din opera autentică.
v)
Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării
nu este de natură să evite punerea în discuţie a suspiciunii de plagiat.
vi)
Piesele de creaţie preluate din opera autentică se utilizează la construcţii realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de
autorul operei suspicionate prin poziţia sa explicită.
vii)
In opera suspicionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi
concluzii ca în opera autentică…”

1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505
din 4 iunie 2004
2 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.
3 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.
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CĂTRE O NOUĂ POLITICĂ LA NIVEL EUROPEAN ÎN
DOMENIUL CONTROLULUI NOILOR SUBSTANŢE
PSIHOACTIVE
TOWARDS A NEW EUROPEAN POLICY REGARDING
THE DOMAIN OF MONITORING NEW PSYCHOACTIVE
SUBSTANCES
Marin-Claudiu ŢUPULAN
Abstract
New psychoactive substances that may have numerous commercial,
scientific and industrial uses, may pose risks to health, society when
consumed by humans. Shortly after the birth of an internal market without
borders and from the emergence and rapid spread of synthetic drugs, such as
amphetamines and ecstasy, it became clear that the effectiveness of the
measures taken at national level was limited and that EU action was needed
to stop the spread of the harmful substances.
Keywords: drugs; new psychoactive substances; risk; information
sharing; public health.

1. Aspecte generale
Pe piața internă apar și se răspândesc rapid din ce în ce mai multe substanțe
psihoactive noi, care imită efectele substanțelor reglementate în temeiul convențiilor
ONU privind drogurile și sunt comercializate ca alternative legale ale acestora
(„substanțe euforizante legale)1. Substanțele respective, care acționează asupra
sistemului nervos central modificând funcțiile mentale, sunt utilizate, de asemenea,
în industrie sau cercetare, de exemplu, ca substanțe active ale medicamentelor. Noile
substanțe psihoactive sunt consumate de un număr crescând de cetățeni, în special


Marin-Claudiu ŢUPULAN este comisar-şef de poliţie şi conferenţiar universitar doctor în cadrul
Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, Departamentul de Poliţie;
Email: claudiu.tupulan@academiadepolitie.ro.
1
Andreescu, A.; Radu, N., Reconstrucţia modernităţii vs Terorismul european şi crima organizată
(TEA – SAT 2007), în, revista “Geopolitica”, Bucureşti, 2008.
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tineri, în pofida riscurilor potențiale asociate și care pot fi comparabile cu cele ale
drogurilor reglementate de ONU.
În ultimii ani, în UE, în fiecare săptămână a fost raportată câte o nouă
substanță psihoactivă și este de așteptat ca ritmul rapid de notificare să continue în
următorii ani. Aceste substanțe sunt vândute în mod liber, cu excepția cazului în care
autoritățile publice le supun la diferite măsuri de restricționare susținute de sancțiuni
administrative sau penale, din cauza riscurilor pe care le prezintă atunci când sunt
consumate de oameni. Astfel de măsuri de restricționare naționale, care pot varia de
la un stat membru la altul și în funcție de substanță, pot obstrucționa comerțul pe
piața internă și evoluția viitoarelor utilizări industriale sau comerciale. Spre
deosebire de alte substanțe psihoactive precum cocaina sau amfetaminele, noile
substanțe psihoactive nu sunt supuse măsurilor de control prevăzute de convențiile
ONU privind drogurile, deși ar putea fi avute în vedere pentru un control la nivelul
ONU, pe baza unei evaluări a riscurilor efectuată de Organizația Mondială a Sănătății
la cererea a cel puțin un stat membru al ONU2.
Comunicarea Comisiei cu titlul „Spre un răspuns european mai ferm la
problema drogurilor”, adoptată în octombrie 2011, a identificat răspândirea noilor
substanțe psihoactive ca fiind una dintre cele mai mari provocări pentru politica din
domeniul drogurilor, care necesită un răspuns mai ferm din partea UE. Comunicarea
a pregătit terenul pentru noi propuneri legislative ale UE referitoare la noile substanțe
psihoactive, bazate pe Decizia 2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de
informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive. În decembrie
20113, Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere legislativă de revizuire
a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului. În programul de lucru al Comisiei pentru
2013 este inclusă o propunere legislativă privind noile substanțe psihoactive.
2. Necesitatea adoptării unor măsuri eficiente în domeniul noilor
substanţe psihoactive
Numărul crescând de substanțe psihoactive noi disponibile pe piața internă,
diversitatea din ce în ce mai mare a acestora, viteza cu care apar pe piață, diferitele
riscuri pe care le pot prezenta atunci când sunt consumate de oameni și numărul din
ce în ce mai mare de persoane care le consumă solicită din plin capacitatea
autorităților publice de a oferi soluții eficiente de protejare a sănătății și a siguranței
publice fără a obstrucționa funcționarea pieței interne.
Este imperativă adoptarea la nivelul UE a unor măsuri mai rapide, mai
eficace și mai proporționate cu privire la noile substanțe psihoactive, având în vedere
schimbările rapide de pe această piață, la care autoritățile naționale trebuie să
reacționeze. În ultimii ani, statele membre au notificat Observatorului European
pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) din ce în ce mai multe substanțe psihoactive
noi. Între anii 1997 și 2012 au fost raportate aproximativ 290 de substanțe. Numărul
2
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de substanțe notificate s-a triplat între anii 2009 și 2012 (crescând de la 24 la 73).
Aproximativ 80 % dintre aceste substanțe au fost raportate de mai multe state
membre. Numărul de substanțe care pot apărea ar putea fi de ordinul miilor, deoarece
pot fi fabricate, la prețuri relativ scăzute, multe variante ale unor substanțe existente
sau noi, încă neexploatate. Acest aspect este dezvoltat și evidențiat în rapoartele
anuale ale OEDT pe anii 2012 și 2013 și în broșura intitulată „EU drug markets
report: a strategic analysis”(Raport privind piețele europene ale drogurilor: o analiză
strategică), publicată împreună de OEDT și Europol în ianuarie 2013.
Consumul de substanțe psihoactive noi pare a fi în creștere în Europa și
predomină în rândul tinerilor. Conform sondajului Eurobarometru din 2011 privind
„Atitudinea tinerilor față de droguri”, 5 % dintre tinerii din UE au consumat astfel de
substanțe cel puțin o dată în viață, în Irlanda înregistrându-se un nivel record de 16
%, iar în Polonia, Letonia și Regatul Unit, procente de aproape 10 %. Conform
rezultatelor sondajelor instantanee efectuate de OEDT, numărul de magazine online
care vând substanțe psihoactive noi a crescut de patru ori între 2010 și 2012,
atingând 690. Consumul de substanțe psihoactive noi poate afecta sănătatea și
siguranța persoanelor, provocând deces, vătămare sau boală, și poate genera riscuri și
probleme pentru societate, deoarece poate conduce la comportamente violente și
criminalitate. Riscurile sunt amplificate de faptul că multe dintre aceste substanțe
sunt vândute consumatorilor fără etichetare corespunzătoare și fără instrucțiuni de
utilizare. În unele cazuri, substanțele respective sunt vândute pe piața neagră alături
de drogurile reglementate sau în locul acestora.
Măsurile de restricționare naționale, care pot varia de la un stat membru la
altul și în funcție de substanța în cauză, conduc la obstacole în calea comercializării
utilizărilor licite, fragmentare, concurență inechitabilă și incertitudini juridice pentru
operatorii economici și creează dificultăți întreprinderilor care funcționează pe piața
internă. Aceste măsuri îngreunează cercetarea, obstrucționând dezvoltarea unor noi
utilizări ale substanțelor respective, și au un impact de tip reacție în lanț asupra
operatorilor de pe diferite piețe, deoarece astfel de substanțe sunt utilizate în
producția altor substanțe sau amestecuri care, la rândul lor, se utilizează la fabricarea
diferitelor bunuri. Întrucât este probabil ca piața noilor substanțe psihoactive să
crească, vor crește și aceste obstacole în calea comerțului licit.
3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind noile substanţe psihoactive

Pentru a facilita funcționarea pieței interne, protejând în același timp
consumatorii împotriva noilor substanțe psihoactive nocive, acțiunile la nivelul UE
vor asigura libera circulație a substanțelor psihoactive noi destinate uzului comercial
și industrial, precum și cercetării și dezvoltării științifice, și vor prevedea un set
gradual de măsuri de restricționare a substanțelor care prezintă riscuri, proporțional
cu nivelul lor de risc.
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Prin urmare, prezenta propunere instituie un sistem robust pentru schimbul
rapid de informații cu privire la noile substanțe psihoactive3 apărute pe piață, inclusiv
cu privire la utilizările lor comerciale și industriale, pentru evaluarea riscurilor
asociate substanțelor care provoacă îngrijorare la nivelul UE și pentru retragerea de
pe piață a acelor substanțe care prezintă riscuri.
Substanțele suspectate a prezenta un risc imediat pentru sănătatea publică vor
fi retrase temporar de pe piața de consum, până la evaluarea riscurilor respective.
După finalizarea evaluării riscurilor, vor fi luate măsuri proporționale cu riscurile
prezentate de substanțe. În cazul substanțelor cu risc scăzut pentru sănătate, societate
și siguranță nu se vor introduce restricții la nivelul UE, dar substanțele cu risc
moderat vor fi supuse unei restricții a accesului pe piața de consum, ceea ce
înseamnă că nu pot fi vândute consumatorilor (cu excepția cazului în care sunt
destinate unor utilizări autorizate în mod specific, de exemplu prin legislația privind
medicamentele), însă comercializarea lor este permisă în scopuri comerciale și
industriale, precum și pentru cercetare și dezvoltare științifică.
Scopul propunerii este să asigure faptul că schimburile comerciale cu
substanțe psihoactive noi care au utilizări industriale și comerciale nu sunt
obstrucționate și că funcționarea acestei piețe este îmbunătățită, în condițiile
protecției în același timp a sănătății și a siguranței persoanelor împotriva substanțelor
nocive care provoacă îngrijorare la nivelul UE.
Prezenta propunere se înscrie în sfera acțiunilor care urmăresc îmbunătățirea
funcționării pieței interne, din următoarele motive:
– abordează obstacolele din calea comerțului cu substanțe psihoactive noi
care au dublă utilizare, permițând în același timp adoptarea de măsuri de
restricționare a disponibilității pe piața de consum a substanțelor care prezintă
riscuri;
– abordează lipsa securității juridice pentru operatorii economici, prin
armonizarea măsurilor vizând substanțele care provoacă îngrijorare la nivelul UE;
– realizează legătura dintre piața utilizărilor industriale ale substanțe
psihoactive noi și ansamblul pieței interne.
Procedurile stabilite de Propunerea de Regulament pentru schimbul de
informații, evaluarea riscurilor și adoptarea de măsuri de restricționare temporare sau
permanente privind noile substanțe psihoactive trebuie să permită luarea de măsuri
3

În sensul Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind noile substanţe
psihoactive, „substanță psihoactivă nouă” înseamnă o substanță naturală sau sintetică ce are capacitatea,
atunci când este consumată de om, de a stimula sau a inhiba sistemul nervos central, cauzând
halucinații, alterarea funcției motorii, a gândirii, a comportamentului, a percepției, a atenției sau a
dispoziției, care este destinată consumului uman sau este probabil să fie consumată de oameni, chiar
dacă nu le este destinată acestora, pentru a induce unul sau mai multe dintre efectele susmenționate și
care nu este reglementată nici în temeiul Convenției unice a Națiunilor Unite din 1961 privind
stupefiantele, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și nici în temeiul Convenției
Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope. Prezenta definiție exclude alcoolul, cafeina și
tutunul, precum și produsele din tutun în sensul Directivei 2001/37/CE a Consiliului din 5 iunie 2001
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de
fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun.
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rapide. Măsurile de restricționare a accesului pe piață trebuie adoptate fără întârzieri
nejustificate, în termen de cel mult opt săptămâni de la primirea raportului comun
sau a raportului de evaluare a riscurilor.

Bibliografie
1. *** Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind noile substanţe psihoactive, Bruxelles, 17.9.2013.
2. *** Decizia Consiliului UE 2010/759/UE privind supunerea 4metilmetcatinonei (mefedronă) unor măsuri de control.
3. *** Decizia 2008/206/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 3 martie 2008
privind definirea 1-benzilpiperazinei (BZP) drept substanţă psihoactivă nouă
care trebuie supusă unor măsuri de control şi unor dispoziţii penale.
4. *** Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul
de informaţii, evaluarea riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive.
5. *** Raport al Comisiei Europene referitor la evaluarea aplicării Deciziei
2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informaţii, evaluarea
riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive, Bruxelles, 11.7.2011.
6. Ştefan, Cristian-Eduard; Ţone, Cătălin; Nenov, Petar, “Etnobotanicele” –
vise care ucid, Editura Sitech, Craiova, 2012.

5

CEEOL copyright 2016

