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REZUMAT 
Comportamentul duplicitar reprezintă manifestarea comportamentală care constă în încercarea de a provoca, imita sau 

exagera unele devieri comportamentale pentru a se sustrage de la anumite obligații sociale. Acest tip de comportament 

diferă de răspunsul dezirabil social la anumite provocări societale. Riscul comportamentului duplicitar constă în rata înaltă 

de replicabilitate, în special în rândul adolescenților.   În contextul valorilor europene (respectarea demnității umane, 

libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților) este 

important a identifica tipurile de comportament duplicitar, simptomatica comportamentului duplicitar specifice 

persoanelor fizice și juridice și, respectiv, a mecanismelor de protecție a drepturilor omului față de persoanele cu astfel 
de comportament.  

Cuvinte-cheie: comportament uman, conduită duplicitară, simulant, răspuns dezirabil social. 
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SUMMARY 

Duplicate behavior is the behavioral manifestation of trying to provoke, imitate, or exaggerate some behavioral 

deviations in order to evade certain social obligations. This type of behavior differs from the desirable social response to 

certain societal challenges. The risk of duplicate behavior lies in the high rate of replicability, especially among 

adolescents. In the context of European values (respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, 

respect for the rights of persons belonging to minorities) it is important to identify the types of duplicate behavior, the 

symptoms of duplicate behavior specific to individual’s protection of human rights against persons with such conduct. 

Key words:  human behavior, duplicitous behavior, simulating, desirable social response. 

 

Introducere 
Comportamentul reprezintă suma activităților observabile/neobservabile a individului uman ce ghidează adaptarea 

subiectului în relațiile ambientale și în asigură continuitatea existenței sale. În psihologia behavioristă comportamentul 

este definit ca ansamblul reacțiilor de răspuns (denumite și reacții comportamentale) la stimulul(-ii)din mediu. În cazul 

în care reacțiile comportamentale nu sunt adecvate celor acceptate de comunitate/societate, se abat de la normele sociale 

şi/sau intră sub incidența legii (sub formă de faptă) deseori  individul ascunde sau/și să trece într-un con de umbră 

adevăratele sale intenții sau motivații de săvârșire a faptei, pentru a induce în eroare judecata creând o imagine falsă a 

personalității sale comparativ cea pe care o are în realitate. În astfel de situații se conturează conduita duplicitară în care 

persoana afișează o paletă multicoloră și multidimensională de manifestări psiho-emoționale (emoții, gânduri, sentimente, 

gesturi etc.), jucând intenționat cele puțin două roluri și transformându-se în jertfă. 

Persoana are comportament duplicitar dacă pretinde că are sentimente pe care acțiunile săvârșite contrazic acest fapt. 

Iftenie [3] observă că comportamentul duplicitar este o manifestare comportamentală ce constă în încercarea conștientă 
și premeditată de a provoca, imita sau exagera unele tulburări morbide, boli psihice somatice, sau de a le ascunde, atunci 

când ele exista, în scopul de a obține diferite avantaje materiale sau morale, ori pentru a se sustrage de la anumite obligații 

sociale sau de la executarea pedepsei.  

Termenul “duplicitate” provine din latină și semnifică falsitate, ipocrizie, fățărnicie. Comportamentul duplicitar 

constituie o modalitate de a acționa diferit în diferit împrejurări cu scopul de a obține anumite avantaje sau beneficii 

materiale. De exemplu, persoana cu conduită duplicitară se comportată de parcă  are comportamentul a doi oameni diferiți 

care au un singur corp, spun același lucru, dar acționează foarte diferit, posibil contradictoriu. Persoana care simulează 

un al comportament decât cel obișnuit este denumită simulant.  Astfel, simulantul – fără a fi bolnav psihic – își modifică 

intenționat comportamentul și fără remușcări de conștiință este considerat bolnav de către colectivitate și denumit jertfă.  

În cultura românească persoana cu comportament duplicitar este denumită necinstită, vicleană, șmecheră, subtilă, 

înșelătoare, cu două fețe, hâtră, etc. În medicina legală persoanele cu comportament duplicitar se caracterizează în raport 

cu momentul în care este realizată simularea comportamentului față de fapta antisocială comisă. Există două astfel de 
situații: simularea prefaptică sau inițială sau simularea postfaptică sau tardivă. Astfel,  

 simularea prefaptică sau inițială se referă la situația în care persoana adoptă un comportament menit să sugereze o 

anumită boală psihică cu mai mult timp înainte de comiterea faptei pentru care știe că ar putea fi pedepsit; 

 simularea postfaptică sau tardivă se referă la situația în care persoana manifestă comportament duplicitar care se 

manifestă după comiterea faptei și poate fi caracterizat în două modalități, respectiv 

o simulare postfaptică solitară - subiectul îşi modifică comportamentul fără a fi influențat de colectivitate, ci doar 

pe baza resurselor proprii; 

o simulare postfaptică asociativă (denumită și simulare contaminativă) –comportamentul simulant constituie o 
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rezultantă atât a resurselor proprii cât şi a influențelor din partea mediului. 

Persoanele cu astfel de comportamente prezintă un risc major pentru alte persoane, în special pentru adolescenți și 

tineri care au capacitatea de a observa, a copia și a replica conduita duplicitară în alte situații mai mult sau mai puțin 

similare, contribuind la constituirea unui climat nesănătos în societatea umană. Diferența dintre comportamentul real și 

comportament duplicitar induce spre problema cercetării: Care sunt valorile persoanelor cu comportament duplicitar? 

Există oare anumite mecanisme naționale sau internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor 

europene a persoanelor cu comportament duplicitar?  

Scopul acestui articol este a descrie mecanismele naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în 
contextul valorilor europene a persoanelor cu comportament duplicitar. Scopul a fost realizat în baza următoarelor 

obiective: 

 descrierea succintă a valorilor europene și identificarea problematicii comportamentului duplicitar;  

 descrierea răspunsului dezirabil social versus comportamentul duplicitar;  

 descrierea simptomologiei  comportamentului duplicitar;   

 identificarea și descrierea mecanismelor de protecție a drepturilor omului în cazul comportamentului duplicitar.  

În lucrare este accentuat faptul că comportamentului duplicitar constituie o reacție la diferențele de valorii naționale, 

europene și internaționale.  

Valorile europene ale societății umane și problematica comportamentului duplicitar 

În Tratatul privind Uniunea Europeană [10] se menționează șase valori fundamentale:  respectarea demnității umane, 

libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin 

pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.  

În Raportul Parlamentului European [7] se afirmă că bugetul Uniunii a fost în ultimii ani o victimă colaterală a 

comportamentului duplicitar al statelor membre, care le-a făcut pe acestea să considere contribuția lor la bugetul UE ca 

pe o povară și să o trateze ca pe o variabilă de ajustare. În același timp bugetul UE, fiind un buget de investiții, poate 

contribui cu o valoare adăugată deosebit de ridicată prin stimularea creșterii economice, a competitivității și a creării de 

locuri de muncă în statele membre. În Raport se menționează, de asemenea, despre necesitatea ca contribuțiile statelor 

membre la bugetul UE să nu fie tratate ca o variabilă de ajustare supusă condițiilor macroeconomice și, în același timp, 

se reiterează valoarea adăugată a bugetului Uniunii din punctul de vedere al sinergiilor și al economiilor de scară, ținând 

cont de  situația specială a regiunilor izolate și periferice.  

Reiese, că comportamentul duplicitar nu constituie doar o caracteristică situațională a persoanelor fizice care încearcă 

să “identifice” oportunități alternative pentru soluționarea unor probleme materiale. Comportamentul duplicitar este 
răspunsul la stimul (-iii) contradictorii și diferența dintre valorile naționale,  europene și internaționale. După cum afirmă 

Sandu și Bradu [9]: se face apariția așa numitului homo duplex, cel mai adesea cu o alcătuire de hibrid și comportament 

duplicitar, reiterând până la degradeu și caricatură tragică, exercițiul diplomatic bizantin, constitutiv de altfel unui imperiu 

cu frontierele mereu amenințate. Prin urmare,  homo duplex este mult mai mult o adaptare de circumstanță la o realitate 

socială “în care iești mereu vinovat în ochii cuiva”. În contextul valorilor europene comportamentul duplicitar nu este 

similar cu comportamentul atitudinal și decizional și nu reprezintă reacția adecvată la provocările sau/și schimbările 

societale.   

Răspunsul dezirabil social versus comportamentul duplicitar 

Normalitatea mintală este un amestec complex a unei mulțimi de parametri specifici vieții organice şi sociale. 

Sănătatea mintală  reflectă starea de echilibru biologică şi psihologică a individului uman pentru încadrarea optimă în 

normele vieții sociale. Termenul “răspuns social dezirabil” a fost descris de Paulhus [8] ca orice tendință sistematică de 
a răspunde la itemii din chestionar pe o anumită bază care interferează cu auto-rapoartele precise. Exemplele propuse se 

referă la tendințele de a alege răspunsul dorit, cel mai moderat sau a fi de acord cu afirmații independent de conținutul 

lor. 

Stilurile de răspuns ale individului uman la stimulii externi poate fi de mai multe tipuri, de exemplu: stilul părtinirilor, 

stilul chestionar, etc. Astfel, stilul părtinirilor se referă la stilul individului uman consecvent de-a lungul timpului. Stilul 

chestionar descrie distorsiunile de scurtă durată atribuite unor distrageri environmentale sau unor motivații temporare. 

După cum afirmă Kovacic [4], răspunsul social dezirabil poate fi caracterizat ca auto-întărirea inconștientă și 

managementul conștient al impresiilor. Aceste două deziderate apar în două domenii de conținut (egoist și moralist).  

În același timp, răspunsul dezirabil social reprezintă și tendința de a oferi descrieri de sine prea pozitive, dar cerute de 

societate. Criteriile de diferențiere ale comportamentului normal față de cel deviant diferă de la o cultură la alta, de la 

o epocă la alta. Spre exemplu, în literatura de specialitate, vizavi de termenul de "tulburare  de comportament" (adoptat 
de Comisia de Nomenclatură a Congresului Mondial de Psihiatrie Infantilă în 1950), sunt folosiți și alți termeni, precum 

„copil rău”, „copil turbulent”, „copil revoltat”, „inadaptare juvenilă”, „sindrom comportamental” etc. Toate aceste 

clarificări indică spre ideea că comportamentul duplicitar nu reprezintă o simplă adaptare a comportamentului individual 

sau social la anumite provocări, dar un fenomen caracteristic persoanelor fizice și juridice la schimbările societale în cazul 

în care aceste persoane au diferite valori și atitudini față de un eveniment sau altul.  

Simptomologia comportamentului duplicitar   

Derapajele comportamentale sunt foarte diferite. În dependență de situația de manifestare deosebim a) derapaje care 

nu conduc la acte de predelincvenţă, b) derapajele care reprezintă acte paradelincvente condiționate socio-afectiv și c) 

derapajele care reprezintă acte de delincvență propriu-zisă, antisociale. Astfel, de la „derapajele” comportamentale care 
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nu au tendința cronicizării şi stabilizării (de exemplu, minciuna, insulta, acte impulsive), trecând prin  acte paradelincvente 

condiționate socio-afectiv, în special din cauza lipsei unui climat afectiv adecvat şi mai ales pe fondul lipsei de 

discernământ (precum sunt actele comportamentale specifice epilepticilor, debililor mintali şi schizofrenicilor) şi 

ajungându-și la acte de delincvență propriu-zisă, antisociale (specifice, dar întâlnite şi la persoanele normale, de exemplu, 

omuciderea, violul etc.), tulburările de comportament au o simptomologie distinsă.   

Simptomatologia tulburărilor de comportament cuprinde o gamă largă de manifestări care pleacă de la o simplă 

minciună cu efect anodin și poate ajunge  la acte de mare gravitate, de exemplu, omuciderea. Între aceste extreme se 

interpun simptomele de iritabilitate, instabilitate, impulsivitate, irascibilitate, eșecul şi abandonul școlar, fuga, 
vagabondajul, furtul, cerșetoria, diferitele acte de cruzime, piromania, alcoolismul, tulburările  sexuale, prostituția, 

tentativele de suicid și omuciderea. 

Comportamentul duplicitar este și în situațiile în care companiile pentru a vinde un produs declară una, dar, în același 

timp, investește în reclama acestui produs (de exemplu, în cazul alcoolului, țigărilor, ciocolatei etc.).   

Mecanisme de protecție a drepturilor omului în cazul comportamentului duplicitar 

În literatura de specialitate sunt descrise mai multe mecanisme de protecție a drepturilor omului în cazul 

comportamentului duplicitar. Spre exemplu, Nierenberg [6] descrierea situația de protecție a drepturilor consumatorilor 

de produse alimentare în cazul comportamentului duplicitar al companiilor care produc alimente nesănătoase fără a ține 

cont de impactul și de efectele destabilizatoare a comportamentului duplicitar asupra vieții și sănătății oamenilor.  

Problematica mecanismelor europene de protecție a drepturilor oamenilor este descrisă de Antonio Marcacci [2].  

Mecanismele naționale de protecție a drepturilor consumatorului sunt [1]:  

 înființarea Agenției pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, inclusiv linia verde, telefonul 

consumatorului;  

 Legea privind protecția consumatorului care stabilește cerințele generale de protecție a consumatorilor, de 

asigurare a cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării complete asupra caracteristicilor 

principale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor în cazul unor practici 

comerciale incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea de decizii ce îi interesează în calitate de consumatori.  

Multe alte mecanisme de acest gen așteaptă rândul pentru a fi implementate cu scopul de a soluționa multiplele 

probleme determinate de comportamentul duplicitar (ca, de exemplu, fraudele de pe piața mobiliară, condițiile de 

întocmire a testamentelor de moștenire, piață jocurilor de noroc sportive, piața de pariuri sportive, vânzarea  alcoolului și 

altor substanțe care pot duce la devieri comportamentale etc.). Aceste probleme nu sunt noi, dar destul de fragile pentru 

a fi implementate în mecanisme naționale de protecție a drepturilor omului.  

Specificul acestor probleme este că persoanele implicate nu demonstrează direct probe de înșelăciune sau fraudă, însă 
anumite înșelătoriile și fraudele săvârșite într-un mod care poate fi greu de demonstrat permit derularea evenimentelor 

descrise mai sus.  În plus, frauda creează prezumția de prețuri distorsionate, iar banii pariați prin pariuri sportive și sporturi 

fantastice zilnice ar spori integritatea sportului, așa cum reglementările privind valorile mobiliare oferă protecția pieței.  

Concluzii. Comportamentul duplicitar constituie un răspuns al persoanelor fizice și juridice la provocările societale. 

Pentru a proteja membri societății de manifestările persoanelor cu comportament duplicitar sunt create legi și agenții de 

protecție a drepturilor consumatorului, investitorului etc. Problema este că comportamentul duplicitar individual și 

social, este specific  persoanelor fizice și juridice, există în multe forme și paterne și este dificil de demonstrat din punct 

de vedere legal.  
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