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Clauza cultural  în jurispruden a penal  din România.  
Cazul mariajelor timpurii în comunit ile rome tradi ionale 

În societ ile plurale, obiceiurile minorit ilor se pot afla, uneori, în conflict cu normele 
legale. Conformarea membrilor acestor minorit i la cultura proprie echivaleaz  în aceste 
situa ii cu înc lcarea legii. Consecin a este apari ia pe rolul instan elor a unor spe e cu o puter-
nic  înc rc tur  cultural . Astfel, atunci când inculpatul apar ine unei minorit i, apare pro-
blema dac , în stabilirea vinov iei i a pedepsei, instan a ar trebui s  se raporteze strict la 
lege i, implicit, la valorile morale ale majorit ii pe care aceasta le reflect  sau ar trebui s  
aib  în vedere i imperativele culturale i etice ale minorit ii.  

Dac  judec torul opteaz  f r  ezitare pentru prima variant , este posibil s  fie ignorate 
circumstan e cu un rol hot râtor în comiterea faptei i care ar fi relevante în individualizarea 
pedepsei. Dac  judec torul alege cealalt  pozi ie, semnul întreb rii ar putea plana din nou 
asupra drept ii în solu ionarea cauzei deoarece este posibil ca tradi ia invocat  s  fie o scuz , 
dar nu o justificare real  sau s  se ajung , indirect, la o protec ie nedrept diminuat  a victimei. 

A adar, apare o dilem  de dreptate: este oare drept ca membrul „vinovat” al unei comu-
nit i culturale s  fie pedepsit doar în conformitate cu legi i norme ce reflect  cultura majo-
rit ii? Sau ar trebui luate în calcul normele i cutumele culturii minoritare c reia îi apar ine? 
Unde tras m linia? Prin asumarea acestei a doua perspective, clauza cultural

1
 transform  

elementele culturale în circumstan e atenuante i le ia în considerare în stabilirea vinov iei 

i în individualizarea pedepsei. 

Preciz m c  în România nu exist  un cadru legal pentru clauza cultural . Aceasta nu este 
consacrat  sau recunoscut  ca institu ie juridic  în dreptul românesc. Ne intereseaz  dac , în 
pofida absen ei unei clauze culturale de iure, aceasta func ioneaz  de facto. Am ales s  stu-
diem dac  ap rarea cultural  opereaz  în cazul „mariajelor timpurii” practicate în unele comu-
nit i rome tradi ionale, atunci când acest obicei are consecin e în plan infrac ional. 

Mai clar, urm rim s  identific m dac  exist  cazuri concrete în care circumstan ele cul-
turale sunt invocate în fa a instan elor i dac  aceste circumstan e ajung s  influen eze solu-
iile penale de i legisla ia nu prevede o astfel de excep ie. De asemenea, ne propunem s  

identific m dac  exist  o schi  de ra ionament etico-juridic al judec torilor în rezolvarea 
acestei probleme pe care s  o raport m ulterior la criteriile etice de admisibilitate a derog rilor 
culturale, stabilite de teoriile care au încercat s  deceleze conflictul dintre norme i obiceiuri. 
În ultim  instan , aceast  lucrare este i o tentativ  de a întrez ri ce fel de multiculturalism 
exist  de facto în România, în raport cu unele practici culturale ale anumitor minorit i rome 

                                                           
1 Sintagma consacrat  în limba englez  este „cultural defense”, traducerea literal  în limba român  

fiind aceea de „ap rare cultural ”. Din motive de claritate i de flexibilitate, prefer m sintagma „clauz  
cultural ”. Pentru defini ia conceptului i op iunea în ce prive te denumirea în limba român , a se vedea 
G. Andreescu, Strategii multiculturaliste neliberale decente i indecente, în Noua Revist  de Drepturile 
Omului nr. 4/2010, p. 54. 
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tradi ionale, atunci când aceste cutume afecteaz  libert ile i drepturile unora dintre membrii 
s i.  

Am realizat o „cercetare-pilot” asupra unor hot râri judec tore ti ce privesc solu ionarea 
spe elor având ca obiect fenomenul „mariajului timpuriu”, atunci când acesta cade sub inci-
den a legii penale, constituind în fapt i în drept infrac iunile de act sexual cu un minor2 
(având ca f ptuitor „logodnicul” minor sau major), instigare la act sexual cu un minor3 i rele 
tratamente aplicate minorului4 (comiten i fiind p rin ii minorilor). Abordarea problematicii 
este interdisciplinar , deoarece urm re te un fenomen social cu o dubl  valen : atât juridic , 
din cauza tensiunii ce apare între norm  i obicei cultural, cât i multiculturalist , dat fiind 
faptul c  i norma, i obiceiul, precum i interesele i valorile pe care acestea le protejeaz  se 
legitimeaz  pe argumente etico-filosofice. Rezultatele cercet rii jurispruden ei în aceast  
materie pot fi rezumate la dou  aspecte esen iale: 

- în primul rând, de i legea român  nu reglementeaz  elementul cultural drept circum-
stan  atenuant , factorul cultural func ioneaz  în acest mod i are o influen  asupra verdic-
telor, hot rârile judec tore ti con inând în motivarea solu iei referiri directe sau implicite la 
acest element; 

- în al doilea rând, de i considerarea aspectelor culturale decurge din inten ia instan ei de a 
garanta un proces just i echitabil în raport cu o minoritate etno-cultural , m surile dispuse au 
avut un efect contrar fa  de membrii cei mai vulnerabili ai acestei comunit i, femeile i 
copiii, aspect care este în mod constant ignorat. 

Studiul are urm toarea structur : în primul capitol am definit i încadrat teoretic no iunea 
de clauz  cultural ; în al doilea capitol, am prezentat cercetarea jurispruden ial ; în capitolul 
al treilea am confruntat rezultatele acestei cercet ri cu perspectivele filosofice referitoare la 
conflictul dintre obicei i norm . 

I. Ce este clauza cultural ? 

Definim clauza cultural  drept un mecanism juridic care admite luarea în considerare a 
probelor i a argumentelor culturale în cadrul proceselor5. Acest mecanism care utilizeaz  
referin a cultural  în procesele penale nu permite (sau nu ar trebui s  permit ) abuzul de 
circumstan e culturale i transformarea acestora într-un mijloc de „a sc pa mai u or”. Cu alte 
cuvinte, decizia ar trebui influen at  doar în m sura în care tradi iile sunt relevante i deter-
minante. 

                                                           
2 Conform art. 198 alin. (1) C.pen., infrac iunea de act sexual cu un minor reprezint  „actul sexual, 

de orice natur , cu o persoan  de sex diferit sau de acela i sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani” i „se 
pedepse te cu închisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi”. 

3 A se vedea art. 25 C.pen., raportat la art. 198 alin. (1) C.pen. 
4 Art. 306 C.pen. reglementeaz  infrac iunea de rele tratamente aplicate minorului i prevede c  

„Punerea în primejdie grav , prin m suri sau tratamente de orice fel, a dezvolt rii fizice, intelectuale sau 
morale a minorului, de c tre p rin i sau de c tre orice persoan  c reia minorul i-a fost încredin at spre 
cre tere sau educare, se pedepse te se pedepse te cu închisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor 
drepturi”. 

5 „Sensul clauzei culturale este acela c  atitudinea ori ac iunile cuiva ar trebui scuzate ori tratate 
luând ca circumstan  atenuant  cultura de origine unde acestea sunt acceptabile sau chiar o norm  de 
conduit ” (G. Andreescu, loc. cit., p. 54). 
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Dac  definim clauza cultural  ca modalitate prin care elementele culturale sunt aduse în 
fa a instan ei penale spre a fi luate în calcul în pronun area solu iei, constat m c , în acest caz, 
ar func iona ca o circumstan  atenuant . De aceea, în aceast  lucrare vom folosi inter anjabil 
denumirile de: „clauz  cultural ”, „circumstan  cultural ”, „ap rare cultural ” pentru a ne 
referi la aceea i no iune. În al doilea rând, clauza cultural  opereaz  atât în situa ia în care este 
o institu ie juridic  per se, legal consacrat , cât i în ipoteza în care este utilizat  indirect ori 
implicit, atunci când instan a decide în spiritul ei, f r  a-i ata a o denumire, dar raportându-se 
pentru solu ionare la argumente culturale invocate de p r i sau sesizate de ea.  

În al treilea rând, e de re inut c  ne-am referit la ap rarea cultural  în domeniul penal, unde 
func ioneaz  ca o strategie pentru reducerea sau înl turarea pedepselor. În realitate, spectrul 
s u are un poten ial mai larg, fiindc  apartenen a cultural  ar putea fi invocat  în privin a 
drepturilor parentale în cadrul proceselor de dreptul familiei, cu privire la daunele morale în 
procesele civile sau în alte situa ii deduse instan elor de judecat . Preciz m c , având în 
vedere specificul cercet rii pe care am efectuat-o, nu ne vom raporta la aspectele civile, ci 
vom considera problema clauzei culturale strict în domeniul penal si strict cu privire la pro-
blematica mariajelor timpurii. 

În al patrulea rând, de i dore te s  contribuie la echitate în spe ele penale ce includ ele-
mente culturale, ap rarea cultural  vine întotdeauna înso it  de anumite neclarit i: în ce 
m sur  sistemul legislativ poate admite derog ri, în contextul în care ac iunea unui minoritar 
este justificat  moral, în termeni culturali, dar întrune te elementele constitutive ale unei 
infrac iuni, în termeni legali? În ce m sur  o persoan  modelat  de ceea ce propria sa cultur  
define te drept „normalitate” trebuie s  fie constrâns  s - i modifice comportamentul pentru a 
se conforma standardelor legale ale unei alte culturi, cea majoritar ? Oare acest comportament 
corespunz tor tradi iei culturale proprii ar trebui reprimat i descurajat, ori acceptat ca atare, 
în condi iile în care contravine moralei majorit ii consacrate legal? Care ar fi efectele 
negative ale admiterii unei astfel de excep ii i cine ar fi victimele ei? 

Nu am putut oferi, prin prezentul studiu, un r spuns tuturor acestor controverse, dar invo-
carea lor constituie un punct de pornire pentru identificarea criteriilor ce ar putea justifica 
admiterea sau respingerea clauzei culturale. Pentru a reduce riscul utiliz rii abuzive a clauzei 
culturale, Alison Dundes Renteln6 a propus aplicarea unui test de c tre instan a de judecat , 
prin care pot fi stabilite existen a, validitatea i caracterul determinant al tradi iei în comiterea 
faptei. Mai exact, acest test presupune un r spuns afirmativ la trei întreb ri: 1. Este inculpatul 
membru al unei minorit i etnice? 2. Este tradi ia invocat  caracteristic  pentru minoritatea 
respectiv ? 3. A fost inculpatul influen at de tradi ie în comiterea faptei?”7. 

Formularea primei condi ii subîn elege c  nu orice fel de apartenen  cultur  justific  o 
ap rare cultural . Un membru individual al culturii majoritare, dominante, dar cu un sistem de 
valori propriu i cutume personale împ rt ite într-un grup de indivizi nu creeaz  premisele 
pentru clauza cultural . O alt  cerin , în legitimarea clauzei culturale, este apartenen a la un 
grup etnic. Din primele dou  cerin e rezult  c , dac  o persoan  nu apar ine unei minorit i, 
nu va putea sus ine cu succes c  a fost constrâns  de un imperativ cultural, chiar dac  

                                                           
6 Alison Dundes Renteln are meritul de a fi pionier  în teoretizarea clauzei culturale. De i doctrina 

privind multiculturalismul abund  cu lucr ri despre tensiunea dintre practicile minorit ilor i sistemul 
legislativ, problema specific  a admisibilit ii i a rolului circumstan elor atenuante bazate pe aparte-
nen a cultural  nu a f cut obiectul unor studii ample.  

7 A. Dundes Renteln, The Cultural Defense, Oxford University Press, New York, 2004, p. 64. 
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subgrupul pe care îl invoc  este caracterizat de o astfel de tradi ie. În acela i timp, dac  un 
individ este membru al unui grup minoritar, dar obiceiul cultural nu exist  pentru comunitatea 
în cauz , el nu va putea s  demonstreze c  s-a aflat sub imperiul unei constrângeri culturale. 

Premisa-fundament a celei de a treia condi ii este urm toarea: cultura modeleaz  com-
portamentul, modul în care o persoan  se în elege pe sine i pe cei din jur; valorile morale pe 
care le îmbr i eaz  sunt direct determinate de cultura din care provine8. Pe baza acestei 
premise, dac  primele dou  condi ii sunt realizate, îndeplinirea celei de a treia decurge din 
ele; totu i, este important ca aprecierea s  se realizeze de la caz la caz. 

Cele trei condi ii sine qua non identificate de Renteln pentru admisibilitatea utiliz rii 
clauzei culturale trebuie întrunite cumulativ. Ele vizeaz  doar elementul procesual i deli-
berativ i nu garanteaz  ob inerea unei solu ii favorabile în urma deciziei judec torului. 
Renteln adaug  o condi ie negativ  obligatorie suplimentar  de care depinde solu ionarea 
fondului, constând în consecin a gener rii unor daune fizice ireparabile pentru victim . În 
viziunea lui Renteln, în absen a unei astfel de amenin ri, minorit ile trebuie s  beneficieze 
de dreptul de a- i respecta propria cultur  i de a urma propriile obiceiuri, chiar dac  survine 
înc lcarea legii i f r  ingerin  sau interven ie din partea culturii majoritare ori a guvernului. 
Consider m c  acest criteriu este discutabil i, dincolo de controversa pe care o implic , este 
firav, fiindc  efectele conserv rii unei practici nelegale pentru unii membri ai minorit ii pot 
fi cel pu in la fel de grave i ireparabile, chiar dac  nu implic  v t m ri fizice. 

II. Clauza cultural  incident  problematicii mariajelor timpurii în jurispru-
den a penal  din România – un posibil tipar de ra ionament etico-juridic 

Firul coordonator al prezentului studiu este o problem  de natur  socio-juridic : modul în 
care elementele culturale influen eaz  hot rârile judec tore ti în România. Am ales s  
cercet m un fenomen relevant în ce prive te jonc iunea planului cultural cu cel juridic penal. 
Deoarece ap rarea cultural  ca circumstan  atenuant  nu este consacrat  de lege, am urm rit 
dac  ea apare indirect i implicit în jurispruden . Am examinat spe e care reflect  atât faptul 
c , potrivit legii penale, mariajele timpurii genereaz  conflictul obicei-norm , cât i modul în 
care instan a solu ioneaz  acest conflict.  

Am efectuat o „cercetare-pilot” bazat  pe un set de dosare instrumentate grupat de c tre 
autorit ile judiciare. „Lotizarea” cazurilor este explicat  de similitudinile în fapt i în drept, 
precum i de situarea geografic  (toate intrând sub inciden a aceleia i competen e teritoriale). 
Concret, cercetarea vizeaz  un „lot” de 20 de dosare din anul 2007, apar inând Judec toriei 
Râmnicu S rat i 3 spe e separate, din 2008, dintre care dou  provin de la Judec toria Buz u, 
iar una de la Judec toria Pogoanele9. Toate se refer  la problema mariajelor timpurii, atunci 
când acestea s-au finalizat cu consumarea rela iei sexuale, implicând minore. Diferen ele între 
cazuri in de vârsta autorului infrac iunii de act sexual cu un minor, vârsta victimei, num rul 

                                                           
8 Idem, p. 6 
9 Art. 310 C.proc.pen instituie principiul publicit ii hot rârilor judec tore ti în materie penal , 

reglementare ce permite ca studiul s  cuprind  date exacte privitoare la identificarea i localizarea 
hot rârilor instan elor. În schimb, în studiu, datele relative la identificarea minorilor i a persoanelor sau 
a p r ilor din proces sunt limitate i nu vor fi prezentate, pentru protejarea interesului minorilor i pentru 
respectarea principiului judec rii cauzelor cu infractori minori în edin  separat , care nu este public , 
principiu instituit de art. 485 C.proc.pen. 
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de copii rezulta i din „c s torie”. În drept, exist  o uniformitate în privin a modului de 
interpretare, gruparea spe elor în „pachete” de c tre instan  constituind, de altfel, un indiciu 
în acest sens. Cuantumul pedepsei variaz , dar se înscrie în acelea i „marje de clemen ”: 
între 5 luni i 1 an de închisoare cu suspendarea execut rii pedepsei, pentru o infrac iune al 
c rei minim de pedeaps  este de 3 ani. În toate cazurile, modalitatea de executare este 
identic . Ra iunea care a determinat „lotizarea” la nivelul instan ei ne-a motivat s  identific m 
i schi a de ra ionament etico-juridic a judec torului în astfel de cazuri. 

În ce prive te situa ia de fapt, în toate spe ele ce au f cut obiectul cercet rii, „logodna” a 
avut un caracter aranjat, fiind stabilit  de adul ii familiilor. Consider m c  existen a acordului 
minorilor la mariajul prematur nu poate fi o justificare suficient  pentru a exclude caracterul 
aranjat al actului, ci din contr , probeaz  caracterul lui for at. Acordul nu poate exprima 
altceva decât o solicitare a p rin ilor, de aici i rolul lor decisiv. În plus, de regul , dup  
„logodn ”, fetele s-au stabilit la domiciliul „socrilor”, în unele dosare, instan a re inând în 
mod explicit aceast  cutum : „conform obiceiului, partea v t mat , adic  minora, s-a mutat la 
socri i a locuit cu inculpatul într-o camer  separat ”10. 

Judec torul a avut în vedere relevan a tradi iei i în ce prive te vârsta, care constituie un 
aspect esen ial din punct de vedere juridic atât pentru stabilirea r spunderii penale, cât i 
pentru individualizarea pedepsei. De exemplu, în una din cauze, instan a men iona c  
„inculpatul D.C. i partea v t mat  D.F. sunt de etnie rom  i locuiesc în comuna R., din 

jude ul Buz u. Conform tradi iei romilor, atât b ie ii, cât i fetele, se c s toresc la vârste 

fragede”11. Dac , în mod evident, victimele infrac iunii de act sexual cu un minor sunt 
întotdeauna minore, f ptuitorii sunt, în unele din spe ele analizate, majori la data comiterii 
infrac iunii. Mai exact, în mai mult de o treime din cele 23 de cazuri, f ptuitorii sunt majori, 
iar în restul situa iilor, minori peste 14 ani. Num rul i procentul de f ptuitori corespunz tor 
fiec rei vârste identificate în spe e, se reg sesc în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Vârsta f ptuitorilor la 

data comiterii infrac iunii 
Num r Procente

Majori 9 39,13% 
17 ani 9 39,13% 
16 ani 4 17, 39% 
15 ani 1 4,35% 

Total 23  
 

Este frapant  vârsta extrem de fraged  a fetelor, victime ale infrac iunii de act sexual cu un 
minor, care, în toate cazurile, sunt „logodite” la vârste de 10-12 ani. La data la care au devenit 
victime, minorele aveau vârste cuprinse între 11 i 16 ani. Este necesar s  preciz m c  în una 
dintre spe e, acela i „logodnic” a avut dou  „mariaje” succesive cu dou  minore diferite, ceea 
ce explic  faptul c  num rul total de victime este de 24, necorespunzând num rului total de 
f ptuitori. O situa ie mai clar  este reflectat  de tabelul 2. 

 

                                                           
10 Dosar nr. 1388/287/2007. 
11 Dosar nr. 1202/287/2007. 
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Tabelul 2 
Vârsta victimei Num r Procente

11 ani 5 20,83% 
12 ani 5 20,83% 
13 ani 9 37,5% 
14 ani 3 12,5% 
15 ani 1 4,17% 
16 ani 1 4,17% 

Total 24  
 

Parteneriatul în fapt ce rezult  din mariajele premature este doar în mod excep ional trans-
format în c s torie. Apari ia copiilor în urma mariajelor timpurii este, îns , o chestiune obi -
nuit . „Destinul” acestora variaz , în sensul c , uneori, sunt abandona i chiar în maternitate, 
dar, în cele mai multe situa ii, copiii r mân i sunt crescu i în familie. Trebuie re inut, de 
asemenea, faptul c , în toate spe ele, victimele fie nu fuseser  niciodat  colarizate, fie se 
aflau în situa ie de abandon colar din clasele primare sau, cel mai târziu, din clasa a VI-a. 
F r  a stabili o leg tur  de cauzalitate între mariaj i abandon colar, constat m îns  c  între 
cele dou  exist  o corela ie i c  primul fenomen are un rol de consolidare pentru al doilea. 

Cel mai important aspect rezultat din analiza prezentat  este acela c  în majoritatea 
dosarelor instan a a re inut la situa ia de fapt apartenen a etno-cultural  a f ptuitorilor, 
caracterul de tradi ie al mariajelor timpurii i valoarea determinant  a acestei practici în comi-
terea infrac iunilor (întocmai ca la testul clauzei culturale propus de Renteln). Aceast  inclu-
dere reflect  i înglobarea specificului cultural ( i, implicit, a ap r rii culturale) în demersul 
decizional ulterior, fapt ce se r sfrânge asupra solu iei i asupra individualiz rii pedepsei. 

În ce prive te situa ia de drept, fapta „logodnicilor” fetelor minore a fost încadrat  la 
infrac iunea de act sexual cu un minor12, iar instan a a dispus pedepse cu închisoarea cuprinse 
între 5 luni i 1 an cu suspendarea execut rii.  

Înainte de a comenta aceast  problem , se impune s  preciz m c , în toate spe ele, pentru 
p rin ii minorilor, procurorii au decis neînceperea sau suspendarea urm ririi penale pentru 
instigare la act sexual cu un minor13 i pentru rele tratamente aplicate minorului14. Ace tia nu 
au fost deferi i instan ei. Mai mult decât atât, ei au fost i reprezentan ii legali ai fiicelor lor 
minore în fa a instan ei.  

Revenind la discu ia despre modul de individualizare a pedepsei aplicate comiten ilor 
infrac iunii de act sexual cu un minor, remarc m c  pedeapsa aplicat  de instan  se înca-
dreaz  în acelea i limite, inferioare minimului legal al pedepsei, indiferent dac  f ptuitorul 
este major sau minor. Tabelul 3 înf i eaz  pentru fiecare pedeaps  stabilit  de instan , 
num rul i procentul de f ptuitori c rora le-a revenit, precum i câ i dintre ace tia erau minori, 
respectiv majori. 

 
 
 

                                                           
12 A se vedea art. 198 alin. (1) C.pen. 
13 A se vedea art. 25 C.pen., raportat la art. 198 alin. (1) C.pen. 
14 A se vedea art. 306 C.pen.  
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Tabelul 3 

Pedeapsa dispus  de 

instan  

Num rul total de 

f ptuitori c rora 

le revine 

Procentul 

corespunz tor 

Câ i 

majori? 

Câ i 

minori? 

5 luni închisoare cu 
suspendare condi ionat  

1 4,38% 1 0 

6 luni închisoare cu 
suspendare condi ionat  

12 52,17% 3 9 

8 luni închisoare cu 
suspendare condi ionat  

2 8,69% 2 0 

1 an închisoare cu 
suspendare condi ionat  

8 34,78% 3 5 

 
Dac  pentru situa iile în care f ptuitorii sunt minori, însu i minoratul explic  i impune 

atenuarea i clemen a, pentru cazurile în care infractorul este major, poten ialul consim mânt 
al victimei nu este o justificare întemeiat . Acest detaliu ar fi trebuit s  primeasc  tratamentul 
corespunz tor infractorilor majori i nu s  fie asimilat circumstan elor de care beneficiaz  
minorii. Identitatea de tratament reiese cu claritate din tabelul 3, dat fiind faptul c  nici m car 
nu este trasat  o linie care s  separe i s  defineasc  pedepse mai mari pentru majori i mai 
mici pentru minori, chiar dac  în ambele situa ii, pedeapsa este inferioar  minimului prev zut 
de legea penal . De aceea, rezult  c  determinant pentru instan  în realizarea acestei asimil ri 
a fost factorul cultural. Constatarea este confirmat  chiar de considerentele notate de 
judec tori în motiv ri, unele dintre acestea men ionând în mod explicit rolul tradi iei în 
stabilirea sentin ei i în individualizarea pedepsei. Cel mai important pentru cercetarea 
efectuat  este faptul c  o cutum  cultural  a avut un rol mai important decât vârsta.  

Astfel, „la aplicarea pedepsei, instan a a avut în vedere criteriile generale prev zute de  
art. 72 C.pen.: împrejur rile comiterii faptei, gradul de pericol social al faptei s vâr ite, per-
soana inculpatului care a avut o pozi ie sincer , atât în timpul cercet rilor i pe tot parcursul 
procesului, precum i tradi ia preluat  de genera iile de etnie rom  având înr d cinate cutu-
mele cu toate particularit ile, nivelul sc zut de educa ie care nu i-a dat posibilitatea s  con-
tientizeze consecin ele faptei, c  în prezent este c s torit cu partea v t mat ”15. Într-o alt  

spe , printre elementele re inute de instan  pentru a dispune pedeapsa, unul din argumente a 
fost acela c , „din cercet rile efectuate în cauz , a rezultat c  inculpatul I.I. i partea v t mat  
F.M. sunt de etnie rom  i locuiesc în comun în comuna R, jud. Buz u, iar conform tradi iilor 
romilor, copiii se c s toresc la vârste fragede”16. În alt caz, instan a men ioneaz  c  „la stabi-
lirea pedepselor, va avea în vedere pericolul social al faptelor comise, caracteristicile per-
sonale ale inculpa ilor, vârsta acestora, cât i condi iile concrete în care s-a produs activitatea 
infrac ional ”17. Dac  examin m sentin a, vedem c  atunci când se refer  la „condi iile con-
crete”, în partea privind situa ia de fapt, aceea i hot râre men ioneaz  c : „din cercet rile 
efectuate, rezult  c , atât inculpa ii, cât i p r ile v t mate, C.M i G.L., locuiesc în comuna 
R, jud. Buz u i sunt de etnie rom . Conform tradi iei romilor, copiii se c s toresc la vârste 

                                                           
15 Dosar nr. 1203/287/2007. 
16 Dosar nr. 1906/287/2007. 
17 Dosar nr. 973/287/2007. 
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fragede, p rin ii fiind cei care hot r sc cu cine s - i întemeieze o familie, când s  aib  loc 
logodna i unde vor locui împreun ”18. 

Rezult  chiar din motiv rile solu iilor c  ap rarea cultural  se g se te în ra ionamentul 
etico-juridic al judec torilor, dar i ponderea de inut  de clauza cultural , chiar dac  nu a fost 
numit  explicit a a, pentru verdictul final. 

III. Analiz  interdisciplinar . Care sunt efectele unor verdicte sensibile cultural? 

Din cercetarea efectuat  rezult  c , în toate situa iile avute în vedere, instan a a recunoscut 
relevan a factorului cultural pentru situa ia de fapt a spe ei. Mai mult decât atât, judec torii 
au luat în considerare elementele culturale direct sau indirect, implicit sau explicit în 
solu ionarea propriu-zis  a cauzelor i în individualizarea pedepselor. Din dosar, rezult  c  i 
procurorii au motivat exonerarea de r spundere penal  a p rin ilor pentru infrac iunea de 
instigare la act sexual cu un minor invocând specificul cultural. Consider m c , în acest mod, 
clauza cultural  a fost asimilat  circumstan elor atenuante, în absen a unei recunoa teri sau 
invoc ri ca atare i de i Codul penal nu prevede o astfel de circumstan .  

Având în vedere aceste aspecte, capitolul de fa  va urm ri dou  obiective. În primul rând, 
vom încerca s  stabilim dac  includerea ap r rii culturale în proces i în faza deliberativ  a 
hot rârii este echitabil . În al doilea rând, vom încerca s  stabilim dac  asimilarea clauzei 
culturale unei circumstan e atenuante de c tre judec tor în adoptarea verdictului este 
justificat . Acest capitol va urm ri i efectele admiterii clauzei culturale. 

1. Relevan a clauzei culturale la nivel procesual i deliberativ 

Preciz m înc  de la început c  „luarea în calcul în stabilirea verdictului” nu echivaleaz  cu 
un verdict în consecin . Ea se refer  la invocarea direct  sau indirect  a clauzei culturale în 
proces i la considerarea acesteia în momentul deliber rii de c tre completul de judecat . 
Vom aplica testul clauzei culturale stabilit de Renteln, conform c ruia o clauz  cultural  este 
valid  i admisibil  pentru a fi luat  în considerare în cadrul procesului penal atunci când: 
inculpatul este membrul unei minorit i; tradi ia invocat  are caracter definitoriu pentru 
minoritatea respectiv ; f ptuitorul a fost influen at de tradi ie în comiterea infrac iunii. Adap-
tând, rezult  c  va fi necesar s  r spundem la urm toarele întreb ri:  a) Sunt f ptuitorii 
membri ai unei comunit i rome tradi ionale? b) Are tradi ia mariajelor timpurii un caracter 
definitoriu pentru aceast  comunitate?  c) Au fost f ptuitorii influen a i de aceast  tradi ie în 
comiterea faptelor penale? 

a) Apartenen a la minoritatea rom  atât a învinui ilor (p rin ii minorilor), cât i a incul-
pa ilor („logodnicii” b ie i minori sau majori)  a fost confirmat  în toate spe ele analizate. Mai 
exact, apartenen a la minoritatea rom  tradi ional  a f ptuitorilor a fost declarat  chiar de 
ace tia, fiind totodat  re inut  în rechizitoriile întocmite de parchet i în situa ia de fapt din 
hot rârile judec tore ti; 

b) Existen a tradi iei mariajelor timpurii în anumite comunit i rome tradi ionale este noto-
rie i a f cut obiectul a numeroase studii etnologice i antropologice. Dar confirmarea unei 
practici nu poate fi generalizat  i nu demonstreaz  caracterul s u definitoriu pentru întreaga 

                                                           
18 Ibidem. 
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minoritate. În cazul minorit ii rome, în unele spe e din cercetarea efectuat , parchetul sau 
instan a i-au motivat deciziile apelând la argumentul importan ei obiceiului: „din cercet rile 
f cute, atât învinuitul minor, cât i p r ile v t mate sunt de etnie rom  i persoanele apar-
inând acestei etnii respect  tradi iile proprii, în sensul c , atât fetele, cât i b ie ii, se c s to-

resc la vârste fragede, p rin ii fiind cei care hot r sc cu cine s - i întemeieze familiile, data 
logodnei i unde vor locui”. Cu toate acestea, caracterul definitoriu al tradi iei r mâne dis-
cutabil, cel pu in din dou  motive. În primul rând, opiniile în interiorul comunit ii privind 
legitimitatea cultural  a acestei practici sunt scindate. P rerile privind necesitatea acestei 
tradi ii pentru conservarea culturii i identit ii coexist  cu cele care au adoptat perspectiva de 
gen i care se opun perpetu rii ei. Adep ii acestui punct de vedere contest  mai ales caracterul 
definitoriu atribuit obiceiului de c tre neromi, deoarece acest lucru conduce în cel mai bun caz 
la ideea conform c reia comunit ile de romi ar fi premoderne i, în cel mai r u caz, la 
„criminalizarea grupurilor tradi ionale rome”19; 

c) În spe ele ce au f cut obiectul cercet rii, toate p r ile implicate în procesul penal fie au 
sugerat, fie au re inut, fie au amintit influen a acestui obicei în comiterea infrac iunilor de: act 
sexual cu un minor, instigare la act sexual cu un minor i rele tratamente aplicate minorului. 
Concret, învinui ii i inculpa ii au f cut referire la importan a tradi iei, judec torii au amintit 
în motivarea solu iilor existen a ei, re inând-o direct sau indirect ca circumstan  atenuant , 
avoca ii au invocat-o ca motiv de diminuare a pedepsei, iar procurorii au amintit-o în 
rechizitorii. De altfel, în ce prive te rechizitoriile este important s  men ion m c  referirea la 
mariajele timpurii ca practici culturale a fost principalul motiv de dispunere a neînceperii sau 
suspend rii urm ririi penale în cazul p rin ilor. De i predispozi ia pe care cultura o creeaz  
este, în principiu, incontestabil , acest lucru nu garanteaz  i caracterul s u determinant, 
deoarece pot exista i al i factori care conduc la mariaje timpurii.  

Constat m c  îndeplinirea celei de a doua condi ii este pus  la îndoial  de divergen a de 
opinii existent  în interiorul comunit ii rome privind caracterul definitoriu al practicii 
mariajelor timpurii. Argumentele împotriv  sunt demne de a fi luate în calcul. Cu toate 
acestea, putem re ine c  tradi ia este, totu i, o caracteristic  important  cel pu in pentru unele 
grupuri tradi ionale din comunitate, ceea ce ofer  un anumit grad de legitimitate pentru luarea 
în calcul a informa iilor culturale în proces i în faza de deliberare. 

2. Relevan a clauzei culturale la nivel decizional 

Deoarece considerarea factorului cultural în deliberare nu constituie în nici un caz o 
garan ie pentru un verdict favorabil, în aceast  sec iune vom urm ri dac  o circumstan  
atenuant  bazat  pe cultur  este admisibil  i, mai ales, legitim  în cazul mariajelor timpurii 
din spe ele analizate. Vom întreprinde un ra ionament prin care vom încerca c  constat m 
dac  tradi ia „logodnei” minorilor produce v t m ri grave, fa  de cine i dac  sunt sau nu 
ireparabile. 

Pornim de la premisa c  persoanele vulnerabile trebuie protejate, în particular cele ce 
apar in minorit ilor i, în special, minorit ilor cu un anumit specific cultural pe care doresc 

                                                           
19 A se vedea, pentru o analiza de detaliu, N. Bi u, C. Morteanu, Drepturile copilului sunt negociabile? 

Cazul mariajelor timpurii în comunit ile de romi din România, Romani CRISS-UNICEF, Bucure ti, 
2009. 
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s -l p streze în raport cu amenin area asimil rii de c tre cultura majoritar . Multiculturalismul 
liberal sus ine aceste minorit i prin m suri afirmative i legitimeaz  practicile lor atâta timp 
cât au caracter liberal. Multiculturalismul neliberal propune exceptarea practicilor mino-
rit ilor de la standardele legale ( i, implicit, morale) ale majorit ii. Se pune întrebarea dac  
se pot dezvinov i elemente culturale, cu preten ia de a fi definitorii pentru o minoritate, 
atunci când, nu doar c  se încalc  legea, dar constituie un atac la adresa drepturilor 
fundamentale ale unora dintre membrii ei. Observa ia noastr  este c  indivizii, membri ai unei 
minorit i vulnerabile, dar a c ror demnitate uman  i ale c ror drepturi esen iale sunt violate 
de practici justificate cultural chiar de comunitatea c reia îi apar in, devin ei în i i o mino-
ritate vulnerabil . Ca atare, o balan  just  între drepturile individuale i drepturile minorit ii 
le-ar da, în aceast  situa ie, câ tig de cauz  celor dintâi. S  fi fost balan a judec torului român 
ajustat  dup  acelea i reguli? 

În acele comunit i rome în care tradi ia încurajeaz  i cultura favorizeaz  mariajele tim-
purii, respectarea unei astfel de prescrip ii culturale pune copiii i, în special, fetele minore, 
într-o situa ie vulnerabil , transformându-le în „cele mai vulnerabile dintre vulnerabili”. 
Rezult  c  pe baza premisei etice pe care am adoptat-o, clauza cultural  privind mariajele tim-
purii concretizate în act sexual cu o minor  nu constituie un pretext legitim pentru o cir-
cumstan  atenuant  i, cu atât mai pu in, pentru exonerare de r spundere a p rin ilor sau sus-
pendarea execut rii pedepsei infractorilor majori. Oricare dintre aceste dou  solu ii minima-
lizeaz  importan a drepturilor copilului, a autonomiei personale i a dreptului la educa ie. 
Vom urm ri în continuare modul în care aceast  practic  afecteaz  autonomia individual  a 
minorilor (atât fete, cât i b ie i), iar în al doilea rând, modul în care sunt înc lcate, din per-
spectiva egalit ii de gen, drepturile fundamentale ale fetelor. 

3. Mariajele timpurii i autonomia personal  

Cea mai vizibil  controvers  ce decurge din „c s toriile copiilor” este legat  de respec-
tarea autonomiei individuale. Consider m c  un copil nu are nici capacitatea de a alege, nici 
capacitatea de a consim i în mod liber i informat. În cazul mariajelor timpurii, p rin ii mino-
rilor sunt deciden ii, ei fiind cei care stabilesc cu cine, când, dac  i în ce condi ii se 
„logodesc” copiii. Spe ele analizate nu reflect  în mod clar dac  mariajul s-a produs sau nu în 
mod for at, cert fiind doar caracterul s u aranjat. Din unele declara ii consemnate la dosar i 
din elementele situa iilor de fapt, rezult  c  ar fi existat, totu i, „acordul” minorilor în înche-
ierea „logodnei”. Consider m c , oricum, acest aspect este irelevant, deoarece vârsta la care 
are loc mariajul este, în cazul fetelor, între 10 i 14 ani. O vârst  atât de fraged  nu permite un 
consim mânt cu adev rat liber i în cuno tin  de cauz , capacitatea de în elegere a situa iei 
în plenitudinea ei fiind o abilitate înc  nedobândit . De aceea, mariajele premature încalc  în 
mod grav libertatea privat  i autonomia copiilor. Trebuie eviden iat c  aceast  înc lcare nu 
este cantonat  strict în momentul mariajului, ci devine o îngr dire perpetu  i iremediabil , 
deoarece stabile te pe termen lung cum va fi via a minorilor i ulterior  a lor ca majori, 
limitându-le sever spectrul de op iuni. Aceast  tez  este valabil  atât pentru fete, cât i pentru 
b ie i, dac  ace tia sunt minori la încheierea mariajului. 

Pentru motive ar tate, consider m exonerarea de r spundere penal  a p rin ilor prin 
dispunerea de c tre procuror a neînceperii sau a suspend rii urm ririi penale (pentru 
infrac iunile de instigare la act sexual cu un minor i rele tratamente aplicate minorului), drept 
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o non-solu ie din punct de vedere social. Dispozi ia de a nu-i deferi justi iei înt re te con-
vingerea inexisten ei culpei i a absen ei producerii oric rei v t m ri în raport cu copiii. 
Astfel, în loc de a descuraja perpetuarea acestei practici, m sura parchetului o sus ine i, în 
acela i timp, consolideaz  mentalitatea de „st pân”, precum i impresia c  tradi ia este mai 
presus nu doar fa  de o lege particular , ci i fa  de respectarea drepturilor omului i a drep-
turilor copilului, standarde de la care multiculturalismul de tip liberal nu permite vreo derogare.  

Re inerea elementelor culturale în rechizitoriu i în unele sentin e înt re te aceast  idee. 
Deoarece restrâng libertatea de ac iune a propriilor membri în numele obiceiului cultural sau 
al integrit ii culturale, mariajele timpurii se încadreaz  în defini ia oferit  de Kymlicka 
„restric iilor interne”20 ce alimenteaz  nedreptatea grupului i submineaz  autonomia indivi-
dual . Restric iile interne sunt preten ii ale unui grup etno-cultural de a restrânge libertatea de 
ac iune a propriilor membri în numele obiceiului cultural sau al integrit ii culturale. Acestea 
anuleaz  dreptul membrilor (în special al femeilor), de a contesta sau de a abandona statutul 
tradi ional ori practicile culturale. Multiculturalismul liberal legitimeaz  drepturi speciale i 
m suri afirmative în favoarea minorit ilor cu scopul de a realiza un echilibru în raport cu 
circumstan ele care le vulnerabilizeaz  în raport cu majoritatea i care nu depind de alegerea 
lor, dar nu  admite acordarea unor drepturi speciale comunit ii împotriva propriilor membri21. 

Rezult  c , la întrebarea aceluia i autor dac  valoarea de baz  a teoriei liberale este 
autonomia individual  sau toleran a, r spunsul jurispruden ei române în privin a mariajelor 
timpurii, pare a fi în favoarea unei toleran e consistente. Or, „Autonomia persoanei este o 
valoare central  comun  în etic  i teoria politic . O politic  e lipsit  de scop moral dac  nu 
urm re te s  conduc  la cre terea gradului de autonomie a persoanei. Altfel, o autonomie mai 
mic  determin  o dependen  mai mare de oameni, de stat, de comunitate…”22.  

Actul de clemen  ajunge s  legitimeze indirect, probabil neinten ionat i imprevizibil 
restrângerea abuziv  a unor drepturi esen iale fiin ei umane. Consider m c  acela i ra iona-
ment este aplicabil i jurispruden ei i c  sunt discutabile din punct de vedere etic verdictele al 
c ror efect este nu doar cre terea dependen ei de comunitate, ci o veritabil  dizolvare sau 
consacrare a captivit ii în cadrul acesteia. 

4. Impactul asupra fetelor minore 

Principalele victime ale unui ra ionament etico-juridic bazat pe clauza cultural  în cazul 
mariajelor timpurii sunt fetele minore din comunit ile rome tradi ionale adepte ale acestei 
cutume. Vom analiza problema egalit ii  de gen în sfera privat  a acestei minorit i culturale 
i impactul „logodnei” minorilor asupra statutului i vie ii tinerelor fete.  

Mariajele timpurii nu sunt de privit doar ca „norme” pe care factorul cultural le face „ino-
cente”, ci i din perspectiva rela iilor de putere pe care acest fenomen le reflect , i deci 
manifestarea inegalit ilor din interiorul comunit ii. În esen , mariajele timpurii sunt tradi ii 
prin care se ob ine i se men ine suprema ia b rba ilor. Atunci când solu iile instan elor nu 
descurajeaz  un astfel de obicei, ele vor contribui la perpetuarea vulnerabilit ii minorelor. 
Mai exact, nu este înc lcat  în mod brutal doar libertatea de decizie, a a cum am ar tat, ci i 

                                                           
20 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Calderon Press, Oxford, 1995, p. 35. 
21 Ibidem. 
22 M. Miroiu, Drumul c tre autonomie. Teorii politice feministe, Ed. Polirom, Ia i, 2004, p. 25. 
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dreptul la o via  sexual  normal , dezvoltarea fizic  (devin mame de i sunt ele însele copii), 
psihic  (de cele mai multe ori sarcina i mutarea în casa b iatului genereaz  traume în plan 
emo ional) i intelectual  (dat fiind c  le este înc lcat dreptul la educa ie). Men iunile din 
rechizitoriile parchetelor i din rapoartele serviciilor de proba iune sunt relevante din acest 
punct de vedere. De exemplu, unul dintre rapoarte consemneaz  trauma psihic  la care o 
minor  de 12 ani a fost expus  i care, de i devenise mam , înc  se credea i se sim ea copil, 
jucându-se cu p pu ile.  

De asemenea, în toate spe ele ce au f cut obiectul cercet rii, rapoartele întocmite de ser-
viciul de proba iune au men ionat c  la nivelul familiei exist  urm torii factori de risc: 
nerespectarea drepturilor copilului; abuzul educa ional prin minimalizarea rolului educa iei  în 
dezvoltare, prin îngr direa particip rii minorei la cursurile colare; decizia p rin ilor ca 
aceasta s  locuiasc  la familia b iatului; abuzul emo ional; între inerea de raporturi sexuale la 
o vârst  fraged ; discrepan a dintre rolurile i responsabilit ile care i-au fost atribuite prin 
intermediul logodnei (so ie, mam ) i nivelul de dezvoltare fizic , mental  i emo ional ; 
graviditatea la o vârst  prematur  cu efecte negative asupra dezvolt rii fizice i psihice. 

Cu toate acestea, parchetele au exonerat p rin ii de r spundere penal  pentru instigare la 
act sexual i rele tratamente, iar instan a a re inut circumstan e atenuante bazate pe tradi ie. 
Am ar tat c  în toate cazurile cercetate, pedeapsa aplicat  a fost închisoarea între 6 luni i 1 
an pentru o infrac iune al c rei minim de pedeaps  este de 3 ani. Mai mult, în toate spe ele, 
instan a a stabilit suspendarea condi ionat  a execut rii pedepsei. Atitudinea clement  s-a 
manifestat nu numai fa  de comiten ii minori ai infrac iunii de act sexual cu un minor (în 
cazul c rora vârsta ar fi justificat în mod rezonabil aceast  clemen ), ci i fa  de f ptuitorii 
majori ai aceleia i infrac iuni.  

Din aceste fapte re inem dou  aspecte. În primul rând, este frapant c  instigatorii-p rin i, 
care, din cauz  c  decizia le-a apar inut integral, sunt autorii morali ai infrac iunii, nu au fost 
deferi i instan ei, rolul lor, de i determinant, fiind minimalizat prin aplicarea unei sanc iuni cu 
caracter administrativ, simbolice. În al doilea rând, singurii care au primit pedepse (suspen-
date) au fost f ptuitorii infrac iunii de act sexual cu un minor, majori ori minori. La nivelul 
doctrinei juridice, o opinie sus ine c  legiuitorul a gândit art. 198 C.pen. ca un text menit s  
protejeze minorul fa  de eventualele abuzuri sexuale ale unor persoane majore, nu pentru a fi 
ap rat fa  de un alt minor, fiindc  astfel s-ar ajunge la situa ii absurde23.  

De aceea, consider m c  luarea în calcul a elementelor culturale în individualizarea pedep-
selor aplicate minorilor poate fi justificabil , îns  este cel pu in discutabil  uniformizarea 
solu iilor cu privire la f ptuitorii majori. 

Constat m c  sentin ele analizate creeaz  o fals  impresie de rezolvare a problemei, atât în 
plan juridic, cât i în plan socio-cultural, în sensul c  se înt re te rolul tradi iei i al celor care 
o conserv  (în spe , p rin ii) în raport cu minorele, acestea fiind cei mai vulnerabili membri 
ai comunit ii. Ele devin, astfel, victime permanente ale acestui mecanism, dat fiind c , dup  
ce se încheie judecata, se întorc în familie i ciclul se reia.  

În timpul procesului, în niciuna dintre situa ii minorele nu au beneficiat de asisten a juri-
dic  gratuit  la care erau îndrept ite conform legii privind protec ia victimelor. Mai mult, 
reprezentan ii lor legali în instan  au fost p rin ii lor, exonera i de r spundere penal  pentru 
instigare la act sexual cu un minor i rele tratamente.  

                                                           
23 V. Cioclei, Drept Penal. Partea special , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, p. 208. 
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Constat m c  instan ele nu au considerat necesar s  echilibreze, prin solu iile date, inega-
lit ile din interiorul comunit ii, contribuind astfel la vulnerabilizarea suplimentar  a victi-
melor, c rora le lipse te, concret, posibilitatea de a refuza s  se conformeze tradi iei. Con-
cluzion m c , în aceste situa ii, aplicarea unei clauze culturale este abuziv  i constituie o 
înc lcare a drepturilor fundamentale atât în privin a copiilor, cât i în privin a femeilor. 

5. Efectele solu iilor „sensibile cultural” ale jurispruden ei 

Admiterea elementelor culturale drept circumstan e atenuante produce efecte pe mai multe 
planuri: nu numai asupra f ptuitorilor (autori sau instigatori, condamna i sau exonera i), ci i 
asupra victimelor, asupra comunit ii rome i la nivel social i politic. Atât în cadrul acestor 
planuri, cât i între ele, constat m existen a unor discrimin ri pe care verdictele, în mod pro-
babil neinten ionat, le creeaz  sau le men in, în logica unui multiculturalism de tip neliberal. 

5.1. Efectul discriminatoriu 

Consecin a unor verdicte sensibile cultural în privin a mariajelor timpurii const  în „consa-
crarea” unei duble discrimin ri. Pe de o parte, admiterea circumstan ei culturale men ine 
discrimin rile din interiorul comunit ii rome, vulnerabilizând i femeile, i copiii, c rora le 
este acordat un statut inferior în raport cu b rba ii adul i, fiind totodat  obliga i s  se con-
formeze unor tradi ii patriarhale. Solu iile care in cont de aceste tradi ii contribuie la conso-
lidarea „restric iilor interne” i confirm  indirect obstruc ionarea dreptului fetelor de a con-
testa sau de a abandona statutul tradi ional ori practicile culturale.  

Pe de alt  parte, clauza cultural  produce o discriminare la nivelul protec iei victimelor. 
Efectul exoner rii r spunderii i al atenu rii pedepsei nu este o modalitate de individualizare 
„mai corect ”, ci conduce la discriminarea femeilor-victime, membre ale unei comunit i ce 
permite abuzuri în sfera egalit ii de gen, în raport cu femeile din afara comunit ii, care, dac  
ar fi afectate de un comportament similar, ar beneficia de o protec ie mai mare.  

În mod indirect, aceste consecin e au la rândul lor un efect discriminatoriu în plan social. 
Toleran a la adresa acestei practici culturale conserv , în mod inevitabil, un stereotip privind 
minoritatea rom . Acesta este sensul afirma iei Nicoletei Bi u c  „nu po i s  lup i împotriva 
rasismului din societatea majoritar , în timp ce discriminezi în cadrul comunit ii tale”24. 

5.2. Efectul în planul multiculturalismului 

Tripla discriminare rezultat  din asimilarea indirect  a factorilor culturali ca element de 
circumstan iere reflect  un ra ionament etico-juridic caracteristic multiculturalismului neli-
beral. Mai mult, consider m c  acest fapt nu este o simpl  reflexie deoarece produce efecte în 
plan social i politic, legitimând, tot indirect, func ionarea mecanismelor ce caracterizeaz  
acest tip de multiculturalism. 

 De esen a versiunii liberale asupra multiculturalismului este compensarea dezavantajelor 
„nemeritate sau moral-arbitrare”25 cu m suri speciale, fapt ce justific  drepturile culturale. A 

fortiori, rezult  c  viziunea liberal  va compensa i dezavantajele „nemeritate i moral-arbi-
trare” interne, neadmi ând clauza cultural  atunci când aceasta are drept consecin  vulne-

                                                           
24 N. Bi u, C. Morteanu, op. cit.  
25 A se vedea R. Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University Press, Massachusetts, 1978. 
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rabilizarea suplimentar  a celor mai vulnerabili membri. În termenii lui Will Kymlicka, „Con-
cep ia liberal  asupra drepturilor minorit ilor va condamna acele practici care restrâng liber-
tatea membrilor comunit ii întocmai cum a condamnat practicile culturii majoritare asupra 
minorit ilor”26. 

 În lumina acestor considerente, rezult  c  o jurispruden  care realizeaz  tocmai contrariul 
indic  o viziune multiculturalist  neliberal  asupra problemei i, în consecin , promoveaz  o 
societate care îmbr i eaz  o form  hibrid  i inadecvat  de concepere a democra iei. 

IV. Concluzii 

În analiza noastr  am ales s  privim fenomenul mariajelor timpurii prin lentila libera-
lismului egalitarist coroborat cu  un filtru suplimentar de stabilire a limitelor toleran ei, sus i-
nut de viziunea feminist . Aceast  abordare teoretic  realizeaz  un echilibru între cele trei 
interese divergente ce apar în conflictul norm -obicei: interesul minorit ii a c rei ac iune, 
de i e ilegal , are anumite justific ri culturale; interesul respect rii normelor în vigoare, vital 
pentru a nu genera anarhie (în cel mai r u caz) i incoeren  (în cel mai bun caz); interesul 
celor mai vulnerabili membri (ai comunit ii tradi ionale rome) direct afecta i de practica 
mariajelor premature. 

În raport cu perspectiva teoretic  aleas , am ajuns la urm toarele concluzii: 
a) De i legea nu prevede o circumstan iere atenuant  bazat  pe cultur , rezult  c  ea apare 

în practica judiciar  din România cel pu in la un anumit num r de spe e; 
b) R spunsul jurispruden ei penale române ti la conflictul dintre obiceiul mariajelor 

timpurii în comunitatea rom  tradi ional  i normele legale privind infrac iunile de act sexual 
cu un minor i rele tratament aplicate minorului reflect  o tendin  de clemen , f r  a crea 
standarde duble. Din cazuistica cercetat  i analizat , am dedus c  ra ionamentul etico-juridic 
al judec torului i al procurorului români nu este ostil specificului cultural i nici impera-
tivelor culturale, luând aceste aspecte în calcul, atât în faza cercet rii i deliber rii, cât i în 
faza decizional . 

Consider m c  aceast  abordare sensibil  cultural este rezultatul inten iei de a pronun a 
verdicte echitabile în raport cu o minoritate. Cu toate acestea, asimilând factorul cultural, 
direct sau indirect, implicit sau explicit, unei circumstan e atenuante, efectul solu iilor pronun-
ate tinde s  fie catalizatorul unor inechit i preexistente (inegalitatea de gen din interiorul 

minorit ii) i cauza unor noi inechit i (între victimele aceluia i abuz). Din acest punct de 
vedere, solu ia instan ei creeaz  un paradox, fapt ce constituie a doua concluzie esen ial  a 
acestei lucr ri. Paradoxul const  în faptul c , de i finalitatea verdictelor este aceea de a 
proteja minorit ile culturale, efectul este contrar scopului, n scându-se o tripl  discriminare, 
analizat  în capitolul precedent;   

c) Cea de a treia concluzie este aceea c  solu iile pronun ate exprim  implicit un ra io-
nament caracteristic multiculturalismului neliberal. Acest lucru decurge din faptul c , indirect, 
sentin ele penale sus in practici culturale ce restrâng drepturile unora dintre membrii 
comunit ii, în acest mod acordându-se prioritate „privatit ii comunitare”27 în detrimentul 
drepturilor individuale i drepturilor fundamentale ale acelora i membri. Având în vedere 

                                                           
26 W. Kymlicka, op. cit., p. 142. 
27 Pentru o prezentare mai detaliat  a conceptului, a se vedea G. Andreescu, loc. cit., p. 58. 
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for a juridic  i autoritatea unei hot râri ce eman  de la puterea judec toreasc , rezult  c  
aceste verdicte sunt traduse i au efecte imediate în plan social, iar faptul consacr  implicit o 
devia ie de la multiculturalismul liberal, în plan politic.   

Aceste concluzii sunt semnale pentru con tientizarea efectelor profunde i mai pu in vizi-
bile ale acestor tipare de verdicte în plan socio-politic. 

Preciz m c  poten ialul generalizator al tezei trebuie corelat cu limitele cercet rii: num rul 
relativ restrâns de spe e, aria geografic  redus . Limitele pot fi compensate, în perspectiv , 
printr-o abordare care s  extind  num rul de cazuri investigate i aria geografic . Doar inves-
tiga ii de detaliu ar putea r spunde la întrebarea dac  regimul juridic al individualiz rii 
pedepsei în România reprezint  un teren fertil unde poate fi inserat  o circumstan  atenuant  
cultural  formal  i, mai ales, care ar fi condi iile i efectele acestei noi institu ii juridice. 


