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CRIMINALISTICA DE LA URME VIZIBILE LA URME… 
ENERGETICE. MIROS – GÂNDURI 

 
Dr. Costică Romică ICHIM 

Universitatea Academiei de Ştiinţe, Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: i.romica@yahoo.com 

 
 
Rezumat 
Dinamica şi complexitatea comiterii infracţiunilor la nivel naţional şi mondial impune o 

profesionalizare continuă a specialiştilor criminalişti. Astfel în cadrul cercetării locului faptei, 
este de o mare importanţă să dăm o deosebită atenţie tuturor categoriilor de urme indiferent 
de gravitatea faptei comise, deoarece coroborate cu alte elemente ale investigaţiei judiciare 
pot aduce explicaţii şi clarificări esenţiale ale infracţiunii prin restrângerea timpului pentru 
identificarea infractorului. 

Cuvinte-cheie: infractor; criminalistică; muc de ţigară; urma de miros; urmă energetică. 

Introducere 

Având în vedere anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a românilor, considerăm că 
este de datoria fiecăruia dintre noi, indiferent de profesie, meserie, activitate pe care o desfă-
şurăm, să acordăm respectul cuvenit tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri 
de la 1918. Unitatea României Mari de la acea vreme a inaugurat o nouă epocă care, a restabilit 
un nou curs politicii şi economiei. Reuşind să coaguleze cetăţenii, prin elitele social-politice şi 
economice, la vibraţia creatoare a vieţii culturale naţionale şi internaţionale. Astfel se 
înfiinţează noi instituţii ştiinţifice universitare, laboratoare, staţiuni experimentale etc., care au 
impulsionat dezvoltarea economiei naţionale de sine stătătoare. Toate aceasta au creat un ritm 
accelerat de modernizare al ţării în toate domeniile. 

Conferinţa de Pace de la Paris din 1919 stabileşte frontierele Statului Unitar Român ca 
urmare a revenirii Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (28 noiembrie 1918), Transil-
vaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului (1 decembrie 1918) la patria mamă. România 
Mare şi-a dublat teritoriul (de la 130.177 km pătraţi în 1913, la 295.049 km pătraţi în 1920) [2], 
ca şi populaţia sa (de la 7.160.000 locuitori în 1912, la circa 15.541.000 în 1920) [3]. 
România devine după 1918 un stat cu mai multe grupuri naţionale, de diferite confesiuni, în 
care românii erau majoritari. 

Dat fiind că fenomenul crimei însoţeşte umanitatea din cele mai vechi timpuri, iar în 
perioada transformărilor sociale, politice şi economice, însoţite de schimbarea frontierelor, 
condiţiilor social-economice, de reformarea legislaţiei şi instituţiilor statului, criminalitatea 
înregistrează noi evoluţii cantitative şi calitative, după Marea Unire s-a impus unificarea ca-
drului legislativ şi instituţional, inclusiv în materie de investigare şi descoperire a infracţiunilor.  

Datorită schimbărilor sociale, politice şi economice în planul societăţii româneşti şi 
internaţionale a avut loc şi o creştere a numărului de infractori. Astfel ştiinţele juridice au 
concurat la realizarea actului de justiţie în vederea aflării adevărului şi determinarea fără nici 
un dubiu a vinovăţiei celui care a încălcat legea. Un renumit jurist român, dr. Constantin 
Ţurai, afirma: „Războaiele între popoare sunt trecătoare, un singur război rămâne permanent, 
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războiul contra crimei”. Statul, prin organele sale abilitate, a fost nevoit pentru restabilirea 
ordinii să identifice infractorii şi să le probeze vinovăţia. Constatându-se unele erori din trecut 
privind incriminarea vinovaţilor de către organele judiciare, a reieşit că simpla aplicare a 
regulilor de drept este insuficientă, concluzionând astfel că principala modalitate de a se 
ajunge la identificarea judiciară o reprezintă identificarea criminalistică. 

1. Scurtă istorie a ştiinţei Criminalisticii şi rolul său în identificarea judiciară 

De aici rolul criminalisticii, una dintre ştiinţele participative care oferă metode ştiinţifice 
prin care sunt aflate, verificate şi clarificate probele, datele necesare în vederea identificării 
infractorului prin administrarea probelor, a devenit esenţial în aflarea adevărului şi înfăptuirea 
actului de justiţie.  

Criminalistica se remarcă prin aportul său particular, atât în aflarea adevărului, cât şi prin 
evidenţierea unitară şi autonomia sa faţă de celelalte ştiinţe aflate în slujba justiţiei. Prin 
urmare, sfera de acţiune a criminalisticii se întinde pe durata întregului proces judiciar, ea 
contribuind, deopotrivă, atât la determinarea materialităţii faptelor, cât şi la dovedirea vino-
văţiei făptuitorului identificat prin metodele şi procedeele acesteia [8]. 

Activitatea criminalisticii în realizarea actului de justiţie constă în aceea că este o punte 
de legătură între ştiinţele juridice – Drept penal, Drept procesual penal, Criminologie, 
Medicina legală, Psihologia judiciară – şi ştiinţele naturii, din domeniul chimiei, biologiei, 
fizicii, anatomiei etc., devenind centrul ştiinţific judiciar, o caracatiţă care prin tentaculele ei 
preia cuceririle acestor ştiinţe le adaptează, perfecţionându-şi metodele de cercetare proprii şi 
finalizându-şi acţiunile prin aplicarea lor în procesul de investigare penală.  

Primul pas al preocupării în domeniul criminalisticii româneşti apare menţionat în anul 
1840, prin propunerea Vornicului Manolache Florescu de înfiinţare a unei evidenţe alfabetice 
a infractorilor, după modelul Prefecturii de poliţie din Paris, din anul 1832 [6]. 

Mai târziu, în anul 1847, apare la Iaşi lucrarea Ghilimele la numele lucrării „Regulile ce 
urmează a se păzi în privegherea şi cercetarea vinovaţilor”, în care sunt descrise şi unele 
reguli de criminalistică şi metodologică.  

Fraţii Mina, Ştefan şi Nicolae Minovici sunt fondatorii începutului modern al crimina-
listicii, în România. Mina Minovici (1858-1933), a înfiinţat primul serviciu de identificare 
judiciară şi evidenţă a infractorilor (1895), Ştefan Minovici (1867-1935), a publicat o serie de 
lucrări de invenţie şi tehnică unele cu problematică criminalistică, cum ar fi: Falsurile în 
documente şi fotografia în serviciul justiţiei, în 1900 şi Aparat general macro şi microfotografic 
pentru identificarea falsului în înscrisuri, în 1915. Nicolae Minovici (1868-1941), a elaborat 
primul tratat de medicină legală din România în care se regăseau aspecte privind metode şi 
tactici criminalistice, respectiv cercetarea urmelor digitale şi palmare, cercetarea urmelor de 
încălţăminte, importanţa identificării criminalistice, metodele fotografice judiciare. 

Rolul fraţilor Minovici în promovarea noii ştiinţe – Criminalistica, a fost subliniat încă 
din anul 1911 de către R. A. Reiss, în introducere la Manualul său de poliţie ştiinţifică 
(tehnică) plasându-i, după Alphonse Bertillon şi Hans Gross, înaintea unor reputaţi savanţi ca 
A. Lacassagne, Francis Galton, Edward Henry, Balthazard şi alţii [7].  

Preocupări notabile în dezvoltarea modernizarea şi structurarea criminalisticii au avut şi 
alte personalităţi ale vremii cum ar fi: Grigore P. Sevescu care publicat în 1900 
lucrările: „Ofiţerul de poliţie judecătorească. Drepturile şi îndatoririle sale” şi „Modul de 
cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite”. Mihai Moldoveanu „Tratatul de 
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grafologie şi expertiză în falsuri” al criminalistului (1910), Andrei Ionescu care a înlocuit 
metoda antropometrică cu cea dactiloscopică (1914). Henri Stahl a publicat „Tratat de 
grafologie şi expertiza falsurilor” şi Expertiza Grafică după anul 1920. Petrescu Victor şi 
Panaitescu Dumitru au elaborat lucrarea „Instrucţiuni practice pentru investigarea criminalistică 
a locului faptei” în anul 1929. Activitatea în domeniul criminalisticii devine tot mai complexă, 
din anul 1930, când se aprofundează cercetarea ştiinţifică în traseologie, dactiloscopie şi 
balistică judiciară. Dr. Constantin Ţurai, în anul 1937, publică lucrarea „Elemente de poliţie 
tehnică”, şi alţii. 

În procesul de formare al ştiinţei criminalistice, o dată cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, 
noţiunea de criminalistică a dobândit un conţinut tot mai larg, deoarece şi domeniile în care 
şi-au găsit aplicarea s-au extins necontenit. Întemeietorul ei, Hans Gross, a numit-o ca fiind 
„o ştiinţă a stărilor de fapt din procesul penal”. Criminalistica a mai fost denumită „arta şi 
tehnica investigaţiei penale”. 

Criminalistica este ştiinţa care elaborează şi foloseşte un ansamblu de cunoştinţe despre 
metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice destinate descoperirii, cercetării infrac-
ţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirii faptelor antisociale. 

„Criminalistica este o ştiinţă judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează 
un ansamblu de cunoştinţe despre metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice, desti-
nate descoperirii, cercetării faptelor antisociale, identificării persoanelor implicate în 
săvârşirea lor, precum şi prevenirea pregătirii şi desfăşurării unor asemenea fapte antiso-
ciale” [8]. „Criminalistica este privită ca o ştiinţă care este într-un continuu progres, punând 
la îndemâna instanţelor civile şi penale, deopotrivă, mijloace noi pentru aflarea adevărului, 
mijloace pe care justiţia le foloseşte din plin” [9]. 

Dinamica şi complexitatea comiterii infracţiunilor la nivel naţional şi mondial impune o 
profesionalizare continuă a specialiştilor criminalişti. Astfel în cadrul cercetării locului faptei, 
este de o mare importanţă să dăm o deosebită atenţie tuturor categoriilor de urme, deoarece, 
coroborate cu alte elemente ale investigaţiei judiciare, pot aduce explicaţii şi clarificări 
esenţiale ale infracţiunii.  

Analizând definiţiile criminalisticii, unanim acceptate în prezent, găsim cuvântul  
a descoperi. Ce înseamnă a descoperi? A descoperi, este acea faptă, acţiune, de a da la o parte 
ceea ce acoperă normalitatea firescului, printr-o modificare ca rezultat al interacţiunii dintre 
factorii creatori şi cei primitori, să o analizezi să o înţelegi şi să o faci să devină vizibilă 
ştiinţific. Aceste modificări, produse direct sau indirect, cu sau fără intenţie, printr-o acţiune, 
şi care se păstrează pe o durată apreciabilă în timp, poartă denumirea generică de urme. 

Pentru a fi considerată urmă, în sens criminalistic, modificările materiale trebuie să 
îndeplinească o condiţie esenţială: să aibă o legătură de cauzalitate cu fapta investigată. „Prin 
urma infracţiunii se înţelege orice modificare materială, intervenită în condiţiile săvârşirii 
unei fapte penale, între faptă şi modificarea produsă existând un raport de cauzalitate” [10]. 

Edmond Locard (1877-1966), afirma: «Orice individ care se deplasează într-un mediu 
lasă urme». Simpla prezenţă a omului într-un anumit loc, fie statică, fie dinamică, în cadrul 
desfăşurării unor acţiuni cotidiene, profesionale, sociale, artistice etc., este de natură să 
determine în mod necesar şi obligatoriu modificări în spaţiul şi timpul de manifestare. Rămâ-
nerea urmelor la faţa locului este determinată de cauze precum: – condiţiile în care operează 
făptuitorul; – starea psihică a făptuitorului în momentul comiterii faptei; – modul de operare, 
specific făptuitorului; – condiţii nefavorabile de iluminare a locului faptei etc. În legătură cu 
orice urmă ce se găseşte în câmpul infracţiunii, specialistul criminalist trebuie: să o descopere, 
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să o fixeze, să o ridice, să o ambaleze, să o conserve şi să o interpreteze, acordând, totodată, o 
atenţie deosebită la faptul că producerea unei modificări nu este limitată la persoana autorului 
faptei, ea putând aparţine şi subiectului pasiv al infracţiunii. 

2. Clasificări ale urmelor în Criminalistică 

Din punct de vedere criminalistic, urmele pot fi clasificate după mai multe criterii, cea 
mai importantă fiind clasificarea după natura urmei, situaţie în care urmele pot fi: 

– urme ale omului, cuprinzând modificări create de mâini, picioare, frunte, nas, buze, 
urechi, precum şi urme biologice de natură umană: sânge, salivă, păr, spermă; 

– urme ale animalelor: urme create de gheare, de coarne, de colţi, de copite, de aripi, de 
păr; de produse biologice; de miros; 

– urme ale plantelor: urme create de frunze, de crengi, de tulpini, de seminţe; 
– urme ale obiectelor şi instrumentelor folosite la comiterea infracţiunii;  
– urmele vizibile (macrourmele), se descoperă cu ochiul liber; 
– urmele latente se descoperă folosind diferite procedee: relevare, tratare cu soluţii 

chimice etc.; 
Nu voi insista mai mult asupra clasificării urmelor. Vreau, în schimb, să vă supun atenţiei 

observaţia demonstrată de cuceririle ştiinţifice, conform căreia urmele clasificate încă de la 
începuturile formării ca ştiinţă a criminalisticii sunt aproximativ aceleaşi, ceea ce diferă în 
prezent sunt procedeele şi tehnica performantă folosită în analizarea şi interpretarea urmelor, 
prin identificarea de noi elemente probatorii dovedite ştiinţific. 

Cel mai relevant exemplu, în evoluţia descoperirilor ştiinţifice, este identificarea sângelui 
uman, care a progresat extrem de mult în ultimii ani, de la individualizarea bazată pe 
clasificarea grupelor de sânge în 0(I), A(II), B(III), AB(IV), descoperită de Karl Landsteiner, 
în 1901, la descoperirea, mult mai târziu, a profilului ADN de către profesorul Sir Alec 
Jeffreys, în 1984. 

Astfel, evoluţia descoperirilor ştiinţifice din ultima vreme ne duce pe un alt nivel de 
cunoaştere şi înţelegere, impunând practic criminalisticii să adapteze şi să preia cele mai 
diverse cunoştinţe din chimie, genetică, psihologie, în vederea contracarării fenomenului 
infracţional şi aflarea adevărului.  

Cu toate că o bună parte din practicienii criminalişti, cât şi alte persoane care intră în 
contact cu ştiinţa criminalisticii, consideră că obiectul criminalisticii este definit doar de 
laturile aplicative clasice: precum dactiloscopia, traseologia, balistica şi grafica, mai puţin 
chimia judiciară, apreciem că şi aceasta face parte din obiectul criminalisticii, deoarece oferă 
posibilităţi şi argumente ştiinţifice bazate pe aplicaţiile în domeniu în vederea identificării 
unor urme biologice. 

Raportat la frecvenţa cu care sunt întâlnite în cazul săvârşirii infracţiunilor de violenţă, în 
accidente rutiere, incendii şi explozii, dar şi la calitatea elementelor ştiinţifice de individua-
lizare, putem aprecia că cele mai importante urme sunt cele de sânge, salivă, spermă şi firele 
de par. 

3. Cercetarea urmelor de pe mucurile de ţigări 

Mai nou specialişti din domeniul chimiei şi practicieni criminalişti au efectuat încercări  
de laborator în ceea ce priveşte filtrele ţigărilor fumate (mucuri de ţigară) descoperite la faţa 
locului.  
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Mucul de ţigară reprezintă un suport de urme biologice umane, care poate fi găsit la faţa 
locului, în imediata apropiere sau pe cărarea de urme, de multe ori omis a fi ridicat ca probă 
cu ocazia cercetării la faţa locului, mai ales la infracţiunile cu un grad scăzut de periculozitate. 
Aceste filtre se dovedesc a constitui o complexă sursă de urme ce pot identifica persoana care 
a fumat şi abandonat filtrul ţigării consumate.  

Aceste preocupări privind analizarea şi examinarea mucului de ţigară, ca o sursă 
complexă de urme despre persoana care a fumat, au făcut obiectul unor cercetări ştiinţifice de 
către specialişti şi tehnicieni criminalişti din cadrul biroului criminalistic Gheorgheni. 

„În urma unor cercetări la faţa locului, privind infracţiunea de furt de cablu telefonic, au 
fost ridicate mai multe filtre de ţigară consumate, descoperite, pe care le-au examinat 
macroscopic. În urma examinării au fost constatate asemănări în cea ce priveşte marca, urme 
de dinţi, urme de salivă, modul de stingere, dispersia nicotinei în filtrul ţigaretei. Pornind de la 
aceasta constatare, lucrătorii criminalişti au colectat filtre de ţigară consumate din mai multe 
locaţii (restaurante, locuri pentru fumat etc.). S-a constat că unele mucuri de ţigară prezentau 
caractere comune (urme de dinţi, dispersia nicotinei în filtru, urme ale salivei, fragmente de 
urme digitale), unei persoane fiindu-i atribuite 2-3 filtre de ţigară.  

Pornind de la ipoteza particularizării mucurilor de ţigară în funcţie de individ, a fost 
efectuat următorul experiment: au fost ridicate filtrele de ţigară din scrumiera unităţii în prima 
parte a zilei (înainte de masă), respectiv în cea de a doua parte a zilei. Au fost amestecate cu 
alte filtre de ţigară ridicate din alte locaţii. Cu acordul persoanelor fumătoare au fost ridicate 
filtre de ţigară consumată probă martor. În urma examinării cu microscopul şi relevarea cu 
pulbere magnetică, pe baza variabilelor mai sus amintite, s-au putut identifica prin comparaţie 
cu probele martor ale filtrelor de ţigaretă aparţinând persoanelor implicate în experiment. Un 
aspect distinct s-a observat la urma de salivă impregnată pe mucurile de ţigară fumate în 
prima parte a zilei, mai mică, în comparaţie cu urmele de pe filtrele de ţigară consumate în 
cea de a doua parte a zilei.  

Această constatare a fost punctul de plecare a iniţierii studiului filtrelor de ţigară, prin 
examinarea şi analiza acestora, pentru facilitarea identificării unei persoane. Variabilele luate 
în calcul au inclus temperamentul persoanei, tipul de fumat, tipul de tutun, precum şi particu-
larităţile anatomice şi funcţionale ale unei persoane (pentru dispunerea reziduurilor în filtru, 
pentru concentraţia de nicotină şi cotinină prezente în saliva impregnată pe învelişul filtrului). 

3.1. Premisele ştiinţifice ale identificării criminalistice a mucului de ţigară 

Avem în vedere datele ştiinţifice existente privind faptul că „în timpul arderii unei ţigări 
rezultă circa 2 litri de fum care conţine circa 4.000 de compuşi chimici (amoniac, monoxid de 
carbon, arsenic, clorură de vinil, nicotină, nitrosamine, chinolone, bioxidul de azot, formal-
dehida, arsenicul, bioxidul de sulf, cadmiul, benzpirenul). La acestea se adaugă în procesul de 
fabricaţie diverse adaosuri chimice, inclusiv sare, monofosfat de amoniu, citrat de sodiu şi de 
potasiu (care are misiunea de accelera controlul ratei de ardere a hârtiei. În general, hârtia 
utilizată pentru a înveli tutunul e confecţionată din fibre de in sau de pânzeturi de in.  

Rata de ardere a hârtiei are o influenţă majoră asupra numărului de pufuri trase din ţigară.  
Cantitatea de substanţe toxice din fumul de ţigară reţinută pe filtru depinde de maniera de 

fumat (viteza şi volumul inhalat, durata de timp dintre două fumuri)”. 
Compuşii chimici rezultaţi în timpul arderii unei ţigarete sunt cei care colorează filtrul de 

ţigară: amoniac, monoxid de carbon, arsenic, clorură de vinil, nicotină, nitrosamine, chinolone, 
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bioxidul de azot, formaldehida, arsenicul, bioxidul de sulf, cadmiul, benzpirenul etc., şi sunt 
consideraţi principalul biomarker al consumului de tutun prin fumat activ şi / sau prin 
expunere ambientală la tutun, nivelul salivar de cotinină fiind utilizat ca marker al fumatului 
recent. Cotinina are o durată de viaţă medie de 16-40 de ore, putând fi dozată în sânge, salivă, 
urină şi materii fecale fiind metabolizată la nivelul ficatului. 

Pentru o ţigaretă fumată, cotinina atinge valori de până la 36 ng/mL, în funcţie de vârstă, 
apartenenţă de rasă şi de cantitatea de nicotină introdusă în organism (diminuată în afecţiuni 
cronice respiratorii), capacitatea organismului de a metaboliza nicotina (afectată în afecţiuni 
hepatice). Concentraţii mai mari de cotinină şi nicotină au fost identificate la persoanele 
fumătoare cu tentative de suicid, fată de persoanele fumătoare fără tentative suicidare. Aceste 
prime date privind filtrul de ţigară consumat au făcut obiectul unui referat înregistrat la 
OSIM, sub denumirea de „Identificări Criminalistice după Fumat” [11]. 

In cadrul investigaţiei, procesul de identificare a unei persoane începe în momentul în 
care aceasta lasă la locul faptei o urmă. Filtrul de ţigară consumată este o urmă biologică care 
conţine, pe lângă urmele de dinţi, urmele de buze, fragmente de urmă digitală, urmă de miros, 
precum şi material genetic (A.D.N). În salivă, secreţiile glandelor exocrine, celule epiteliale 
impregnate pe suportul de hârtie al mucului de ţigară.  

Având în vedere că psihologii moderni folosesc câteva abordări distincte în cercetarea 
ştiinţifică a proceselor mentale şi a comportamentului, cum ar fi abordarea biologică, 
abordarea comportamentală, abordarea cognitivă şi abordarea subiectivă, se poate contura şi 
un profil psihologic al fumătorului, analizând şi interpretând: – modul cum este stinsă ţigara, 
respectiv prin presare simplă sau prin răsucire pe un suport dur, călcată cu piciorul, în salivă 
sau prin scuipare; – cum este aruncată ţigara fără a fi stinsă; – cât este consumată ţigara; – 
distanţa unde a fost găsită faţă de locul comiterii faptei etc. 

În susţinerea afirmaţiei că se poate identifica la aceeaşi persoană caracteristici care o pot 
individualiza, funcţie de variabilele amintite, vine şi clasificarea tipurilor de fumători propusă 
de Russell în 1974, în funcţie comportamentul dominant legat de fumat. Astfel, s-a observat 
că fumatul se împarte în şapte tipuri distincte. Acestea se regăsesc în proporţii diferite în 
comportamentul fiecărui fumător, dar întotdeauna unul dintre ele este dominant. Tind să 
coexiste în special tipurile toxicomanic, automatic, stimulant şi calmant, reprezentând un model 
de fumat chimico-toxicomanic general valabil. Totuşi, s-a observat că de obicei, un fumător 
nu-şi părăseşte tipul de a fuma predominant.  

3.2. Argumente ştiinţifice ale urmelor de miros relevate de pe filtrul de ţigară 
consumat 

Analizând o persoană fumătoare se poate constata şi releva, în afara urmelor mai sus 
menţionate şi urma de miros specifică fiecărui individ, care se fixează pe filtrul de ţigară con-
sumat cu ajutorul degetelor şi a buzelor fumătorului.  

Ţinând cont că formarea urmelor olfactive sau a urmelor de miros este practic inevitabila, 
orice persoană lăsându-şi moleculele de miros peste tot pe unde trece, pe fiecare dintre 
obiectele atinse, nici pantofii, îmbrăcămintea sau mănuşile neputând să împiedice formarea 
acestui gen de „amprentă olfactiva”. Aşa cum se afirmă în practică, orice măsură de precauţie 
s-ar lua, este imposibil să se împiedice emisia permanentă de către corpul uman, a molecu-
lelor de miros, care cad pe sol ori se fixează pe obiectele atinse [12].  

Aşa cum reiese din literatura de specialitate, cercetătorii au descoperit în transpiraţia 
subiecţilor mai multe substanţe perisabile decât în salivă sau urină, iar dintre acestea, 373 aveau 
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o distribuţie tipică la fiecare individ în parte. În plus, oamenii de ştiinţă au constatat că există 
substanţe tipice bărbaţilor, respectiv femeilor, ceea ce confirmă teoria potrivit căreia fiecare 
individ îşi are mirosul său, cu rol în atragerea/respingerea partenerilor de sex opus. 
Specialiştii vienezi cred deja că toate bacteriile din zona axială joaca un rol important în 
formarea „amprentei mirositoare personale”, rezultatul final fiind probabil influenţat de 
factorii genetici, unici pentru fiecare individ. 

Expertizele criminalistice ale urmelor de buze şi urmelor de dinţi, precum şi expertiza 
odontologică pot da răspunsuri cu privire la natura umană sau animală a urmelor, mecanismul 
de formare, vechimea urmei, vârsta, sexul, tipul antropologic aproximativ al individului, 
natura substanţelor existente în urmă.  

Ideea acestui experiment a fost continuată în cadrul unui proiect de către drd. Ichim 
Costică Romică, care susţinut de un grup de cercetători chimişti de la universităţile ieşene, a 
efectuat mai multe experimente pe filtrele de ţigară din punct de vedere al identificării 
componenţilor chimici organici şi anorganici specifici mirosului uman cu ajutorul cromato-
grafului GC-MS. Încercările de laborator au respectat procedurile analitice şi de specialitate, 
şi au constat în următoarele: 

a) au fost analizaţi componenţii filtrului de ţigară folosit ca şi analiză primară, s-a supus 
examinării un filtru de ţigară consumat relevat de pe o stradă intens circulată. În urma 
examinării s-au identificat 175 de substanţe organice şi anorganice certe din cronologia listei 
de substanţe corespunzătoare probei de studiu şi 474 de substanţe organice şi anorganice din 
punct de vedere calitativ (s-a luat în calcul structura, detecţia în funcţie de lungimea de undă 
spectrală, timp de expunere nivel de distribuţie şi concentraţie).  

b) a doua etapă a experimentului a implicat participarea unui număr de 20 de persoane cu 
vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani (10 bărbaţi şi 10 femei), de la care s-au ridicat mucurile 
de ţigară consumate de aceştia pe parcursul zilei (dimineaţa, prânz şi seara, chestionaţi fiind: 
de ce au ales respectiva marcă de ţigară, dacă au consumat alcool, dacă au mâncat înainte de a 
fuma şi dacă mâncarea a fost condimentată) din locaţii diferite (domiciliu, locul de muncă, 
cluburi, răspunzând la un chestionar cu 13 itemi de evaluare).  

c) analiza filtrelor de ţigară prelevate pe parcursul (faza) zilei (dimineaţa, prânz şi seara) 
în stare uscată. Substanţele identificate în cele trei faze ale zilei pe fiecare din subiecţii 
participanţi sunt în număr de 22, dintre care diferite sunt 3%, distribuite în mod egal pe faze. 

d) analiza filtrului de ţigară prelevat pe parcursul celor trei faze ale zilei (dimineaţa, 
prânz, seara) umectat cu 100 ml apa. Substanţele identificate sunt în număr de 128 pentru 
proba de dimineaţă, 135 de substanţe corespunzătoare probei de prânz şi 142 de substanţe 
corespunzătoare probei în faza de seară. S-a constatat că este o diferenţă de distribuţie a 
substanţelor care diferă cu aproximativ de 20% pe faze, (această diferenţă se datorează 
implicării persoanei în activităţile cotidiene, deplasarea în diferite medii, servirea mesei, apa 
consumată, băuturi etc.). O parte din compuşi s-au format prin umectare. Chiar dacă vapo-
rizarea s-a efectuat la temperatură înaltă, aceşti compuşi erau deja formaţi datorită prezenţei 
apei. 

e) relevant în cadrul acestui experiment a fost analiza unui filtru de ţigară consumat, ridicat 
dintr-un club, susceptibil a fi impregnant cu substanţe noi cu efecte psihoactive (etnobotanice). 
S-au identificat 8 substanţe/compuşi de natură organică. Acestea sunt: Methanol(CAS)Carbinol 
-(metanol sau alcool meticlic, carbinol, alcool de lemn); Ethanol(CAS)Ethyl alcool (etanol CAS 
Alcool etilic); Triacetyn, triglicerida 1,2,3-triacetoxypropane-triacetat de glicerina; Phenol 
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(CAS)Izal; I-Menthol-Menthol ARE; Pitydine,3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S), DL-beta 
nicotina; Propylene Glycool-propilen glicol; Acetic acid-acid acetic sau etanoic acid. 
Substanţele identificate în stare umedă sunt de 118. Din numărul de substanţe în stare uscată 
doar 4 din ele sunt diferite (Methanol(CAS)Carbinol; Ethanol(CAS) alcohol; Acetic acid; 
Propylene Glycol), restul regăsindu-se în faza umedă. Prezenţa substanţelor alcoolice identi-
ficate în mucul de ţigară (consumator de „etnobotanice”) este asemănătoare cu cea din industria 
parfumurilor, esenţele extrase mai ales din diferite plante (care au flori şi parte lemnoasă) se 
face în soluţii alcoolice. Concentraţiile substanţelor respective sunt cunoscute de producători. 

f) Un alt experiment a fost efectuat prin relevarea urmei de miros de la trei persoane prin 
strângerea în palmă a recoltorului steril respectiv: două persoane de sex masculin, unul fumător 
şi unul nefumător, şi o persoană de sex feminin fumătoare. În urma experimentului s-au 
identificat substanţe organice şi anorganice: – la bărbat nefumător – 19 substanţe diferite; – la 
bărbat fumător – 29 de substanţe diferite; şi la – femeie fumătoare – 28 de substanţe diferite. 
Restul de substanţe organice şi anorganice în procente de 8% pana la 12 % sunt comune.  

Toate experimentele s-au efectuat pe acelaşi tip de analizor, aducerea în faza gazoasă în 
parametri identici şi gaz purtător, timpul de expunere diferit pentru o evaluare corectă a 
caracteristicilor de separare în vederea obţinerii maximului de informaţii (conturarea „picu-
rilor de masa”). Identificările efectuate sunt determinări calitative [13].  

4. Argumente care stau la baza extinderii cercetării experimentului în vederea 
descoperirii urmei energetice create de om 

Acest experiment a fixat ca ţintă finală descoperirea unor metode ştiinţifice de relevare a 
urmei energetice create de om. Am putea defini urma energetică a omului din punct de 
vedere criminalistic ca reprezentând „istoricul activităţii noastre într-un anumit spaţiu, la 
un moment dat, asupra unei persoane sau a unui obiect”. Aceasta fiind formată din toate 
acţiunile noastre care ne caracterizează pe noi ca şi indivizi, în mediul în care trăim. 

După cum se ştie câinii sunt sensibili la miros şi când dorm, de multe ori ei se trezesc 
dacă simt un miros diferit, doar dacă sunt foarte obosiţi ei renunţă să mai reacţioneze la orice 
miros care nu este prea puternic. În cazul în care mirosul creşte şi devine mai intens, cu 
siguranţă, câinele va reacţiona, deci el va deveni activ la apariţia brusca a unui nou miros care 
nu ii este familiar. 

De aici rezultă că mirosul „tatonează” primul câmpul infracţional, înainte ca făptuitorul 
să săvârşească fapta. 

Şerpii au atât nări cât şi cavitate nazală, dar acestea nu sunt folosite la miros. Şerpii miros 
fluturându-şi limba prin aer, adunând particule olfactive, ajutând şarpele să identifice prada, 
prădătorul sau orice altceva ce are miros.  

Oamenii de ştiinţă de la Sheffield Hallam University, care lucrează împreună cu poliţia 
din West Yorkshire, analizează ce substanţe au fost pe degetul unei persoane care şi-a lăsat 
undeva amprenta. Cu ajutorul unor măsurători speciale, echipa poate identifica urme, fie şi 
firave, de proteine sau compuşi farmaceutici, într-o amprentă. Semnătura chimică lăsată de 
degetele noastre este, apoi, desluşită cu ajutorul unor operaţiuni specifice (ionizarea mostrei şi 
accelerarea moleculelor într-un câmp magnetic). 

La începutul anilor 1990, biofizicianul rus Vladimir Poponin a efectuat mai multe 
experimente prin care a dovedit că ADN-ul uman influenţează lumea materială printr-un aşa 
numit câmp nou şi necunoscut până acum, numit de unii specialişti Câmp de Torsiune, un 
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câmp informaţional foarte extins. Experimentul lui Poponin demonstrează că informaţia 
specifică propriului ADN, a propriei noastre fiinţe, în toată complexitatea ei, va rămâne 
pentru foarte mult timp în locul în care ai fost, pe obiectul cu care ai intrat în contact, şi va 
crea o influenţă, cel mai adesea, insesizabilă în mod conştient, asupra celor care vor folosi 
cândva. 

 Fiecare dintre noi are aproximativ 60 000 de gânduri pe zi, fie că vrem aceasta sau nu. 
Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, pentru că fiecare gând este de fapt o 
energie. 

Temperatura unui corp este o măsură a vibraţiei atomilor. Atomii unui material interac-
ţionează între ei, cât şi cu mediul înconjurător. Absorbţia şi cedarea energiei duce la 
modificarea intensităţii vibraţiilor, deci a temperaturii. Radiaţia termică emisă de un corp este 
amprenta temperaturii sale. Orice corp cu temperatura mai mare de zero absolut emite unde 
electromagnetice în toată gama lungimilor de undă, dar atinge un maxim (vârf de emisie) 
pentru o lungime de undă unică. 

Sper ca în viitorul apropiat criminalistica să poată demonstra ştiinţific prezenţa acestor 
gânduri şi să identifice autorul înainte de a săvârşi infracţiunea. 

Concluzii 

Aspectul de noutate al acestei cercetări ştiinţifice a filtrului de ţigară consumată, este să 
poată demonstra cu argumente ştiinţifice că această urmă biologică este o sursă complexă de 
informaţii, să poată fi folosit ca probă în procesul penal pentru identificarea infractorului. 

Rezultatul acestei cercetări poate fi aplicat cu uşurinţă de specialiştii criminalişti prin 
analizarea filtrului de ţigară găsit la faţa locului şi conturarea profilului psihologic al infracto-
rului, analizând dispunerea depunerii de salivă, a urmelor de dinţi, a modului de aprindere, a 
modului de stingere şi extincţie al ţigării. 

 Perfecţionarea continuă a metodelor din domeniul chimiei influenţează în mod pozitiv 
activităţile de relevare şi identificare criminalistică, fapt ce permite specialiştilor şi experţilor 
din acest domeniu să depăşească sfera clasică, prin preluarea şi prelucrarea în mod continuu a 
noilor descoperiri şi adaptarea acestora metodelor şi mijloacelor specifice chimiei judiciare. 

Prin această metodă se poate restrânge grupul de suspecţi, diminuându-se timpul de 
reacţie al organelor de cercetare penală. 
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„Neavând istorie, fiecare popor duşman ne-ar putea zice:  

originea ta este necunoscută, numele tău nu-ţi aparţine,  
mai puţin pământul pe care locuieşti”. 

Mihail Kogălniceanu 
 
Rezumat 
Studiul de faţă a pornit de la o nevoie personală. Atunci când am început documentarea 

pentru Monografia comunei subsemnatului - Botenii Muscelului - am cunoscut foşti deţinuţi 
politici, martiri ai satului nostru, precum Petre Ţuţea şi Preotul Stanca Sisoe, şi am aflat 
ororile pe care le-au trăit în închisorile comuniste şi povesteau despre modul cum au ajuns 
acolo. Rezumau astfel: m-au arestat într-o noapte, m-au bătut, m-au torturat, m-au dus la 
închisoare. Despre procesul judiciar nu prea aveau ce povesti, spunând doar că a fost o 
înscenare. Şi atunci a apărut întrebarea firească: cum s-a putut întâmpla, ce fel de justiţie a 
fost înainte de 1989? Pentru istoricii trecutului dreptului nostru, studierea sistemului 
judiciar, adică a ansamblului instituţional şi legal însărcinat cu împărţirea dreptăţii în 
societatea românească, a reprezentat o preocupare constantă. 

Cuvinte-cheie: România; dreptul românesc; ordinea juridică a Uniunii Europene; 
constituţie; comunism; identitate şi suveranitate naţională; dreptul în slujba puterii. 

1. Cuvânt începător 

Studiul de faţă a pornit de la o nevoie personală. Atunci când am început documentarea 
pentru Monografia comunei subsemnatului – Botenii Muscelului – am cunoscut foşti deţinuţi 
politici, martiri ai satului nostru, precum Petre Ţuţea şi Preotul Stanca Sisoe şi am aflat ororile 
pe care le-au trăit în închisorile comuniste şi povesteau despre modul cum au ajuns acolo. 
Rezumau astfel: m-au arestat într-o noapte, m-au bătut, m-au torturat, m-au dus la închisoare. 
Despre procesul judiciar nu prea aveau ce povesti, spunând doar că a fost o înscenare. Şi 
atunci a apărut întrebarea firească: cum s-a putut întâmpla, ce fel de justiţie a fost înainte de 
1989? Pentru istoricii trecutului dreptului nostru, studierea sistemului judiciar, adică a 
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ansamblului instituţional şi legal însărcinat cu împărţirea dreptăţii în societatea românească, a 
reprezentat o preocupare constantă. Şi avem, aici, în vedere, un proiect ştiinţific naţional 
fundamental postmodern intitulat Enciclopedia Juridică Română. Este vorba despre un 
proiect major, lansat în Aula Academiei Române. Nevoia Enciclopediei Juridice postmoderne 
s-a ivit întrucât studii sistematice asupra acestei teme nu au fost încă realizate. Enciclopediile, 
în diversitatea sensurilor acordate şi a formulelor practicate de-a lungul timpului, au jucat un 
rol important în dezvoltarea ştiinţei dreptului şi a cunoaşterii juridice în general1. Deopotrivă, 
disciplină de studiu, domeniu de cercetare ori instrument de informare generală, după o istorie 
în care perioadele de glorie au fost urmate de unele de eclipsă, până la decretarea „morţii” 
interesului pentru asemenea demersuri în care însăşi rolul în societate şi, cu atât mai mult, cel 
al ştiinţei sale, se cer regândite şi reformate major.  

Reflecţia asupra subiectului presupune însă, în mod necesar şi mai întâi, cu scop nu 
numai justificativ, perspectiva istorică. „Enciclopedia şi metodologia juridică trebuie să se 
afle în centrul ştiinţei juridice”, pentru a constitui garanţie a „cunoaşterii veritabile a celei mai 
intime şi adevărate naturi a dreptului şi spre a atinge „natura lucrurilor şi adevărul”2. Ei bine, 
scopul acestui material nu este acela de a edifica o Enciclopedie Juridică Română, o fac alţii 
mult mai bine şi mai documentat. Noi vom supune atenţiei doar o secvenţă din tumultuoasa 
istorie a justiţiei noastre. Este vorba de justiţia din România comunistă aflată între nicovala 
controlului politic şi ciocanul autonomiei. Şi aceasta întrucât doar relativ recent au apărut 
primele cercetări semnificative asupra sistemului judiciar, însă studii sistematice asupra 
acestei teme nu au fost încă realizate3. Aici se cuvine o precizare de ordin terminologic asupra 
conceptului de sistem judiciar, care nu are o definiţie unanim acceptată, iar pentru temeinicia 
şi acurateţea demersului nostru de cercetare ştiinţifică este necesară definirea termenilor. 
Astfel, potrivit unei definiţii legale4 „sistemul de justiţie reprezintă pilonul de bază al statului 
de drept şi, implicit, al unei societăţi democratice stabile şi responsabile”. Fără un sistem de 
justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane (reducerea duratei proceselor, 
jurisprudenţă unitară, integritate, transparenţă etc.), şi capabil să răspundă provocărilor viito-
rului, nu se poate asigura fundamentul dezvoltării economice şi sociale a societăţii româneşti. 
Crearea unui sistem judiciar modern, eficient şi transparent implică, atât îmbunătăţirea 
cadrului normativ şi instituţional aferent, cât şi implementarea unor standarde de management 
la nivelul instituţiilor sistemului judiciar, care să confere calitate actului de justiţie. Procesul 
de modernizare a sistemului judiciar din ultimii ani, reprezentat în principal de adoptarea 
a patru noi coduri, a înregistrat progrese incontestabile, recunoscute ca atare şi în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) cu toate că, menţinerea României sub 
                                                 

1 Mircea Duţu, Academia Română (1866-2016) temeiuri, tradiţii şi valori juridice, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2016. 

2 Ibidem. 
3 Avem, aici în vedere lucrarea Sistemul judiciar din România a autorilor Sorin Popescu, Dan Lupaşcu, 

publicată la Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, care prezinta istoria legislativă a instituţiilor sistemului 
judiciar român, de la Unirea Principatelor până la evenimentele din decembrie 1989. Ea se constituie într-un 
demers util deopotrivă teoreticienilor dreptului, slujitorilor justiţiei şi istoricilor care prezintă legislaţia în 
sensibila etapă istorică marcată de instituirea regimului comunist în 1945 când prin Legea privind organizarea 
judecatorească din 1947 şi Constituţia din 1948 s-a început opera de elaborare a unei legislaţii aservite noii 
puteri „democrat-populare”, înlaturându-se unele instituţii şi reglementari, adaptându-se cele ce puteau fi adaptate şi 
creându-se unele cu totul noi. 

4 Avem în vedere H.G. nr. 1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 
2015-2020 publicată în M. Of. nr. 19 din 12 ianuarie 2015. 
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controlul MCV al Comisiei Europene a complicat, în loc să simplifice, preocupările de 
descifrare a cauzelor reale care determină situaţia de criză a justiţiei. 

„Focalizarea obsesivă a Rapoartelor MCV asupra justiţiei penale, confuziile de necrezut 
între puterea judecătorească şi activitatea Ministerului Public, abundenţa caracterizărilor 
aproximative privind relaţiile interinstituţionale, aşezarea pe seama justiţiei a unor „derapaje” 
din spectrul raporturilor actorilor vieţii politice, ne fac să ne îndoim de capacitatea de analiză 
a autorilor MCV, ca şi de calitatea surselor de inspiraţie a acestora5. Cu toate acestea, provo-
cările care stau în faţa sistemului judiciar pe calea eficientizării şi funcţionării la parametri 
optimi, sunt în continuare numeroase, sistemul trebuind să facă faţă noilor provocări generate 
de schimbările la nivel legislativ şi de asigurarea resurselor necesare aplicării acestuia. 
Totodată, prin investirea în capacitatea instituţională a sistemului judiciar se va asigura şi 
atingerea obiectivului general, de creare a unei administraţii publice mai eficiente, prin îmbu-
nătăţirea capacităţii de formulare şi implementare a politicilor publice în domeniu, sporirea 
transparenţei activităţii judiciare, precum şi prin creşterea calităţii serviciilor publice furnizate 
cetăţenilor”. 

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei 
şi progresului social, constituie o importantă disciplină juridică care se studiază azi în 
majoritatea facultăţilor de drept din ţările democratice. Conceptul de jurisdicţie are multiple 
accepţiuni, două dintre acestea sunt relevante în procesul de înfăptuire a justiţiei şi prezintă 
interes pentru studiul organizării judiciare din orice stat democratic. Într-o primă accepţiune, 
termenul de jurisdicţie desemnează „puterea de a decide asupra conflictelor ivite între 
subiecte de drept – persoane fizice sau juridice – prin aplicarea legii”. Termenul provine din 
limba latină, de la jurisdictio, cuvânt compus din jus (drept şi dicere – a spune, a pronunţa) 
care înseamnă a pronunţa dreptul. Într-o a doua accepţiune, jurisdicţia desemnează totalitatea 
organelor prin care statul distribuie justiţia. Constituţia şi legea de organizare a sistemului 
judiciar se referă uneori la „instanţe” şi „tribunale”, tocmai în această accepţiune. Această 
accepţiune a conceptului de jurisdicţie prezintă interes teoretic şi practic din punct de vedere 
al studiului organizării sistemului judiciar. Principiile, structura şi modul de organizare a 
sistemului judiciar român sunt consacrate în Constituţia României şi Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, republicată. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi se reali-
zează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, 
tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii. Sistemul judiciar din România 
este structurat sub forma unei piramide, având în vârful ei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
apoi urmează Curţile de Apel şi Curţile Militare de Apel, Tribunalele, tribunalele specializate, 
Tribunalele Militare şi la baza piramidei, Judecătoria. Aşadar, „Sistemul judiciar” este 
sintagma care desemnează ansamblul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea. Se diferenţiază de „sistemul juridic” sau „sistemul de justiţie”, care include şi cele-
lalte autorităţi, instituţii şi profesii care contribuie la realizarea justiţiei: avocaţi, consilieri 
juridici, mediatori, grefieri, asistenţi judiciari, magistraţi-asistenţi, notari publici, executori 
judecătoreşti, lucrători de poliţie judiciară, inspectori de integritate, experţi, interpreţi, consi-
lieri de probaţiune, funcţionari cu statul special din sistemul administraţiei penitenciarelor. 

Şi, întrucât sunt adeptul preciziunii termenilor, se cuvine să mai fac nişte nuanţări 
privitoare la autoritatea judecătorească, astfel cum a fost amenajată prin textul constituţional, 
la revizuirea Legii fundamentale din anul 2003, care, prin consacrarea principiului separaţiei 

                                                 
5 Nicolae Popa, E încă timp de ascultare, în Legal Point, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018, pp. 64-71. 
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puterilor în stat, în art. 1 alin. (4)6, a confirmat interpretarea legislativă dată noţiunii de 
autoritate judecătorească, care figurează chiar în titlul Capitolului VI al Titlului III (Autorităţile 
publice) din Constituţia României. Prin modificarea substanţială din anul 1997 a legii de 
organizare judecătorească, s-a precizat că această noţiune nu se confundă cu noţiunea de putere 
judecătorească.7 Cu acea ocazie au fost identificate sensurile acestor două noţiuni, sensuri care 
rezultă chiar din Constituţie: puterea judecătorească este organizată instituţional în sistemul 
instanţelor judecătoreşti, având pe cea mai înaltă treaptă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
timp ce autoritatea judecătorească are o sferă mai largă, incluzând pe lângă aceste instanţe, şi 
Ministerul Public. Au fost înlăturate astfel confuziile, reale sau potenţiale, privind apartenenţa 
Ministerului Public la puterea judecătorească. Din anul 1997 şi până în prezent, distincţia dintre 
Ministerul Public şi puterea judecătorească este foarte clară, chiar dacă ambele structuri 
instituţionale alcătuiesc împreună o structură mai largă, respectiv autoritatea judecătorească. 
Structurarea Consiliului Superior al Magistraturii în două secţii, una pentru judecători şi alta 
pentru procurori, este tocmai expresia acestei distincţii clare dintre puterea judecătorească şi 
Ministerul Public. Dar, în ansamblul său, CSM „este garantul independenţei justiţiei”, conform 
art. 133 alin. (1) din Constituţie. Distincţia dintre Ministerul Public şi puterea judecătorească 
este marcată şi de alte câteva texte din Legea fundamentală: astfel, în timp ce „judecătorii sunt 
independenţi şi se supun numai legii” (art. 124 alin. (3) şi „sunt inamovibili, în condiţiile legii” 
(art. 125 alin. (1), Ministerul Public „îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al 
imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei” (art. 132 alin. (1).  

Aceste prevederi constituţionale, nuanţate în legile organice ale justiţiei şi ale Ministerului 
Public, pun în lumină nu numai statutul clar al puterii judecătoreşti - separată, dar aflată în 
raporturi de echilibru cu puterea legislativă şi cu puterea executivă, ci şi statutul special al 
Ministerului Public, ca parte componentă a autorităţii judecătoreşti. Chiar dacă este distinct de 
puterea judecătorească, Ministerul Public nu face parte pur şi simplu din puterea executivă. 
Legea fundamentală nu a optat în favoarea unui statut de funcţionari publici şi pentru 
procurori, ci le-a acordat acestora statutul de magistraţi, ca şi judecătorilor. Dar, legătura 
Ministerului Public cu puterea executivă este păstrată prin „umbrela” ministrului justiţiei.  

În locul unei propuneri de lege ferenda, revin asupra unei sugestii care a fost avansată în 
mod repetat în ultimii ani: o regândire a statutului procurorului ar fi necesară pentru a-l pune 
la adăpost de suspiciunile de partizanat politic care s-au manifestat în spaţiul public, din zone 
diferite, nu numai în legătură cu Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), ci şi cu altele precum 
„statul paralel”. Iar pentru procurorii militari, nici mai mult nici mai puţin, propunem 
desfiinţarea parchetelor militare, moştenire a regimurilor totalitare din trecutul României.  

Numai că, sistemul despre care am oferit aceste succinte precizări, nu a fost din totdeauna 
aşa cum arată el în zilele noastre, în mod fatal, s-a aflat în slujba puterii, a totalitarismului 
comunist de sorginte sovietică, influenţând malefic dezvoltarea normală a patriei noastre, atunci 
când justiţia s-a aflat în slujba comunismului, într-un context cu totul aparte. 

2. Contextul intern şi extern al instaurării comunismului în România 

2.1. Premize şi precizări. Instaurarea comunismului în România nu a însemnat doar 
exercitarea violentă a voinţei politice a „proletariatului”, ci şi constituirea unei arhitecturi 
                                                 

6 „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi 
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”. 

7 Valeriu Stoica, Principiul împărţirii puterii, în Legal Point nr. 1/2018, pp. 6-7. 
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constituţionale pentru a menţine şi dezvolta noua ordine socială. Statul devenea instrumentul 
esenţial al acţiunii politice comuniste, având misiunea „istorică” de a transforma societatea 
capitalistă într-una comunistă, de a elimina „vechea clasă dominantă” (capitalişti, burghezi, 
cei care slujeau instituţiile politice, juridice şi de siguranţă naţională sau din domeniul 
învăţământului şi culturii etc.). Această acţiune „revoluţionară” a însemnat distrugerea elitelor 
politice, economice şi culturale româneşti, ce se cristalizaseră în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. Pe acest loc viran, curăţat de „neghina claselor burgheze şi a servitorilor 
ei”, se pregătea înfiinţarea şi asezonarea unei noi clase dominante, „cu adevărat democrate, cu 
iubire de ţară”. Noua clasă politică provenea din muncitori şi ţărani, reprezentanţi autentici ai 
„întregului popor”. În această reconstrucţie socială un rol deosebit revenea noului stat 
reformat, înnoit în fundamentele sale ideologice şi ale cărui alveole erau populate cu noi 
reprezentanţi ai puterii populare. Reforma statului şi a societăţii comuniste viza structura şi 
funcţiile statului, zona administrativă, judiciară, a organelor de ordine, de siguranţă naţională 
(armata, serviciile de informaţii), precum şi construirea unor complicate instituţii cu funcţiuni 
economice şi sociale. Această transformare instituţională era orientată atât către structurile 
organismelor statale, cât şi asupra politicii de „cadre”, de selecţie şi fixare a noilor conducători 
şi birocraţi în structurile puterii. Noua conducere societală se regăsea în structura organizaţiilor 
a căror eficienţă era determinată de calitatea celor selecţionaţi să ocupe diversele funcţii ale 
puterii8. 

Funcţionarea statului comunist, performanţa sau deficienţa sa, depindeau de aceste două 
componente. Sub raport funcţional, noua structură a instituţiilor depindea de raţionalizarea şi 
ierarhizarea competenţelor, de conexiunea sistemului de control şi decizie, dar şi de capa-
citatea funcţionarilor şi activiştilor de partid, directori, miniştri etc., de a face faţă exigenţelor 
normative ale noului colos birocratic. Fundamentele ideologice ale statului constituiau 
premisa de fond a spectacolului pragmatic comunist. Se pornea de la credinţa în telosul mar-
xist-leninist al construirii societăţii comuniste, ca o legendară Arcadie construită conştient de 
către Om, corect spus, de către proletariat. Această reformă radicală trebuia să înceapă 
printr-o represiune nemiloasă a fostelor „clase exploatatoare”. Pentru noii reformatori sociali 
momentul represiv era esenţial, iar consecinţele negative se vor resimţi mult timp. Aşa încât, 
pentru România, comunismul a fost o tragedie internaţională, care a urmărit distrugerea ţării 
şi anihilarea conştiinţei naţionale. Tragedia a început imediat după revoluţia bolşevică din 
Rusia, pe care au făcut-o evreii9. Pe 12 aprilie 1919, M. Cohan scria în ziarul Le Comuniste, 
din Harkov: „Putem fără ezitare să afirmăm că Marea Revoluţie Rusă a fost înfăptuită de 
mâinile evreieşti. Noi am fost şi numai noi cei ce am condus proletariatul rus spre aurora 
internaţională şi chiar astăzi cauza bolşevismului stă în mâinile noastre tari. Simbolul iudais-
mului, steaua cu cinci raze, este acum adoptată de bolşevism şi în acest semn va fi exterminată 
burghezimea”. Politica exterminării totale a clasei conducătoare a început în Rusia, cu 
Revoluţia din 1917, iar în România tragedia şi-a manifestat din plin brutalitatea prin 

                                                 
8 A se vedea, pentru detalii, Octavian Opriş: Statul de drept şi justiţia înainte şi după 1989, preluat de pe 

site-ul: http://www.punctulcritic.ro/octavian-opris-statul-de-drept-si-justitia-inainte-si-dupa-1989.html. 
9 În Consiliul Comisarilor erau 17 evrei, din 22 membri (77%), la Comisariatul Războiului 33 evrei, din  

43 membri (77%), la Afaceri Străine 13 evrei, din 16 membri (81%), la Justiţie 20 evrei, din 21 membri (95%), 
la Instrucţie Publică 6 evrei, din 6 membri (100%), la Muncă 7 evrei, din 8 membri (87%), la Ministerul 
Provinciilor 21 evrei, din 23 membri (91%), la Presă 4 evrei, din 4 membri (100%), în misiunile Crucii Roşii, de 
fapt misiunea propagandei în ţările străine 8 evrei, din 8 membri (100%). În total 129 evrei, din 151 de condu-
cători ai Rusiei bolşevice. 
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invadarea Basarabiei şi Bucovinei, şi prin ocuparea întregii ţări în 1944. La procesul de 
distrugere au participat numeroşi membri ai unor minorităţi care nu s-au identificat cu ţara, 
dar şi unele elemente din rândurile etnicilor români. Comunismul a creat astfel un climat 
moral în care oamenii de valoare au fost distruşi sau marginalizaţi, în timp ce oportuniştii au 
fost promovaţi în funcţii de conducere. În patria noastră, s-au aflat la putere, în acea perioadă, 
dar se pare că nici astăzi nu suntem prea departe, mancurţii10 care au fost manipulaţi de 
Moscova, care s-au caracterizat prin incultură, ignoranţă şi prejudecăţi. Totodată, slăbiciunea 
mintală, psihologică şi morală a liderilor de la Bucureşti, a fost speculată cu dibăcie de Kremlin, 
pentru a impune de fapt, de-a lungul acelor decenii, o administraţie colonială mascată.  
În acele condiţii, sufletele multor persoane au fost pervertite şi unii români au luat calea 
exilului. Exodul continuă chiar şi acum când scriu aceste rânduri! România pierde anual un 
oraş cu o populaţie medie de 150.000 de locuitori! 

În 1918 poporul român şi-a reîntregit ţara, constituindu-şi statul naţional unitar român, iar 
astăzi, la mai bine de un secol, am sărbătorit Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam, 
şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Ulterior, la foarte puţin timp, în 
1921, în România s-a înfiinţat Partidul Comunist din România, numit şi Partidul Comunist 
Român (PCR) care, din 1921, până în timpul celui de al doilea război mondial, număra 
aproximativ 1000 (o mie) de comunişti, în mare majoritate alogeni, conducerea aparţinând 
evreilor. Acesta (PCR) a acţionat împotriva integrităţii teritoriale a României, dintr-un motiv 
cât se poate de clar, pentru că România se opunea cu succes avansării bolşevismului pe 
teritoriul său. Bolşevicii avuseseră un deosebit succes în Germania, dar şi în Ungaria, unde, în 
1919, preiau puterea. Guvernul Sovietelor din Ungaria a fost răsturnat de armata română, în 
1919, care, după ce a intrat în Budapesta, s-a retras, revenind în interiorul graniţelor României. 
Comuniştii din România hotărăsc să împartă Ungariei, Bulgariei şi Rusiei Sovietice, o mare 
parte din România, încât România să nu mai poată despărţi Uniunea Sovietică de Ungaria şi 
nici de Bulgaria. În felul acesta Uniunea Sovietică ar fi urmat să debordeze în Balcani, 
Mediterana şi în întreaga Europă Occidentală. Acest plan de expansiune teritorială imperială a 
Rusiei bolşevice a fost dejucat de România în toţi anii de după Revoluţia din 1917, până spre 
sfârşitul celui de al doilea război mondial. În 1939 şi 1940, Partidul Comunist din România 
continuă să susţină cu fermitate desfiinţarea României „imperialiste”, prin dislocarea din 
trupul ei a Basarabiei, Bucovinei, Dobrogei, Transilvaniei şi a Banatului. 

În 1940, conform Pactului Ribbentrop-Molotov, URSS anexează partea de răsărit a 
României (Basarabia, Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei). Cei ce au hotărât şi au executat 
genocidul (holocaustul) împotriva românilor de aici, au fost evreii, ca voinţă politică decizio-
nală comunistă. Genocidul a fost îndreptat atât împotriva clasei conducătoare, cât şi a 
poporului de rând, fiind vorba şi de o epurare etnică, de aducere în locul românilor, a unor 
cetăţeni sovietici, din alte părţi ale URSS. Ca să nu existe nicio îndoială şi nicio posibilitate 
de sustragere a evreilor comunişti, ca făptuitori ai holocaustului împotriva românilor, iată-i, în 
1940, pe fiecare după numele său11. De altfel, singura forţă politică decizională, în România, 

                                                 
10 Mancurţi: oameni care au uitat trecutul lor, care s-au dezis de tradiţiile şi obiceiurile naţionale, care şi-au 

uitat trecutul lor, care s-au dezis de obiceiurile şi tradiţiile naţionale, care şi-au pierdut orientarea lor morală şi 
valorile naţionale. 

11 Datele au fost extrase din The Plot Against the Church, de Maurice Pinay, pp. 73-77 (Cf. Traian Golea, 
Cum se regizează condamnarea unui popor, Romanian Historical Studies, 1996, ed. II, p. 7-9). Evrei în Guvernul 
României: 
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o formau comuniştii. Secretariatul Comitetului Central al PCR din anul 1948: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej – secretar general, Ana Pauker – secretar, evreică, Vasile Luca – secretar, 
evreu, Teohari Georgescu – secretar, evreu, Lothar Rădăceanu – secretar, evreu. Se impune 
precizarea că ministrul de interne al noii orânduiri comuniste din România a fost tot evreu, 
Teohari Georgescu. Şi alţii, şefi ai securităţii. În acest context, se poate înţelege mai bine, de 
ce colonelul Alexandru Nicolski, evreu, este exemplul tipic de ofiţer de securitate vinovat de 
genocid împotriva românilor. Apare un fenomen demn de reţinut. În viaţa publică, evreii din 
Comitetul Central al PCR, după preluarea puterii, apar cu nume româneşti - cu o excepţie, sau 
două. Evreii comunişti din 1940 au numele lor evreiesc. Fenomenul românizării numelor, 
după război şi în timpul comunismului, se răspândeşte şi în rândul altor categorii de evrei, 
încât, în aparenţă, după nume, o parte din evrei au dispărut. Nu înseamnă că nu au mai existat 

                                                                                                                                         
1. Ana Pauker, alias Anna Rabinsohn, Ministru de Externe şi agenta nr.1 a Moscovei la Bucureşti. 
2. Ilka Wassermann, reala directoare a Ministerului de Externe. 
3. Iosif Chişinevschi, alias Jakob Broitman membru al Comitetului Central. 
4. Teohari Georgescu, alias Burah Tescovich, Ministru de Interne. 
5. Avram Bunaciu, alias Abraham Gutman, Secretar General al Marii Adunări Naţionale,  
6. Lothar Rădăceanu, alias Lothar Wuertzel, ministru. 
7. Miron Constantinescu, alias Mehr Kohn, Ministru al Minelor şi membru al Comitetului Central. 
8. Moises Haupt, general, comandant militar al Capitalei. 
9. Laurian Zamfir, alias Laurian Rechler, general, şef al Securităţii, originar din Brăila. 
10. Heinz Gutman, şef al Serviciului Secret Civil. 
11. William Suder, alias Wilman Suder, şef al Contra Spionajului. 
12. Roman Walter, tatăl lui Petre Roman, şef al Serviciului de Educaţie, Cultură şi Propagandă al Armatei. 
13. Alexander Moghioroş, Ministru al Naţionalităţilor, evreu din Ungaria. 
14. Alexandru Badan, alias Alexander Braunstein, şef al Comisiei de Control al Străinilor. 
15. Maior Lewin, evreu, fost ofiţer în Armata Roşie, şef al Cenzurei pentru presă. 
16. Colonel Holban, alias Moscovich, şef al Securităţii pe Bucureşti. 
17. George Silviu, alias Gersch Gollinger, secretar general în Ministerul de Interne. 
18. Erwin Voiculescu, alias Erwin Weinberg, şef al Departamentului pentru paşapoarte în Ministerul de Externe. 
19. Gheorghe Apostol, alias Gerschwin, preşedinte al Sindicatului Muncitoresc. 
20. Stupineanu, alias Stappnau, şef al Spionajului Economic. 
21. Emmerick Stoffel, evreu din Ungaria, ambasador al României în Elveţia. 
22. Harry Fainaru, alias Hersch Feiner, şef de legaţie în Ambasada din Statele Unite. 
23. Ida Szillagy, evreică, prietenă a Anei Pauker. Reala conducătoare a Ambasadei din Londra. 
24. N. Lăzărescu, alias Burach Lazarovich, însărcinat de afaceri a României la Paris. 
25. Simon Oieru, alias Schaeffer, subsecretar de stat. 
26. Aurel Baranga, alias Ariel Leibovich, inspector general în Departamentul Artelor. 
27. Liuba Chişinevschi, alias Liuba Broitman, preşedintă a Femeilor Române Antifasciste. 
28. Lew Zeiger, evreu, director general în Ministerul Economiei. 
29. Doctor Zeider, jurisconsult al Ministerului de Externe. 
30. Marcel Breslaşu, alias Mark Breslau, director general al Departamentului Artelor. 
31. Silviu Brucan, alias Saul Bruckner redactor şef al Scânteii,  
32. Samoila, alias Samuel Rubenstein, director al Scânteii. 
33. Horea Liman, alias Lehman, redactor secund al Scânteii. 
34. Inginerul Schnapp, evreu, director al ziarului România Liberă. 
35. Jehan Mihai, alias Jakob Michael, şef al industriei cinematografice române. 
36. Alexandru Graur, alias Alter Brauer, director general al Societăţii Radiofonice Române. 
37. Mihai Roller, evreu, din Uniunea Sovietică, Preşedinte al Academiei Române, autorul istoriei falsificate a 

Românilor. 
38. Profesorul Weigel, tiranul Universităţii din Bucureşti, conducea operaţia de epurare a studenţilor. 
39. Profesorul Lewin Bercovich, tiran al Universităţii din Bucureşti, care controla corpul profesoral. 
40. Silviu Iosifescu, alias Samson Iosifovich, cel care i-a cenzurat pe Eminescu, Alecsandri, Vlahuţă, de 

conţinutul care nu se armoniza cu comunismul. 
41. Joan Vinter, alias Jakob Winter, al doilea critic literar marxist al României. 
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şi evrei cu nume evreieşti. N-au avut niciun fel de dificultăţi pentru afirmare socială, politică, 
profesională, nici unii, nici alţii. Dimpotrivă, evreilor, majorităţii zdrobitoare, li s-a asigurat, 
în viaţa României, locuri de şefi. Am arătat în cele ce preced o listă de evrei care au format 
conducerea României în primii ani de domnie a comunismului. Extremiştii de stânga, pentru 
atrocităţile comise, nu pot scăpa de verdictul: holocaust, genocid. O patrie nimicită de 
exterminările şi deportările în masă, este cea mai odioasă crimă de genocid! 

Dar în România, ce s-a întâmplat între 1944-1964? După lovitura de stat din 23 august 
1944, regimul comunist a fost instaurat în România sub presiunea directă a forţelor sovietice 
de ocupaţie, împotriva voinţei poporului român, în conjunctura geopolitică apărută după 
terminarea celui de al doilea război mondial. Acest proces a parcurs, între anii 1945-1947, o 
perioadă de tranziţie tulbure, care s-a încheiat prin actul de abdicare forţată a regelui Mihai, la 
30 decembrie 1947, şi prin adoptarea noii Constituţii din aprilie 1948, care a anulat pluralis-
mul politic, a consacrat acapararea completă a puterii de către forţele comuniste şi instaurarea 
regimului de „democraţie populară”12. Prin ce mijloace şi metode? Tocmai cu instrumentul 
preferat al ocupantului, înlocuind, forţa dreptului, cu dreptul forţei, prin punerea dreptului în 
slujba puterii. Mai clar, prin Legea nr. 363/30 decembrie 194713, Adunarea Deputaţilor 
declara, în primul rând, că ia act de abdicarea regelui Mihai I, pentru el şi urmaşii săi. În al 
doilea rând, legea abroga Constituţia din 1866 cu modificările din 29 martie 1923, cele din  
1 septembrie 1944 şi următoarele. Abroga, implicit, toate actele normative care aduceau 
modificări Constituţiei precum Decretul nr. 1869/11 octombrie 1946 sau Decretul pentru 
reorganizarea Reprezentanţei naţionale din 15 iulie 1946. Astfel, la 15 iulie 1946 a fost 
adoptat Decretul-Lege nr. 2218 privind exercitarea puterii legislative care stipula, în art. 1, 
faptul că puterea legislativă se exercita colectiv de Rege şi Reprezentanţa naţională. Aceasta 
din urmă funcţiona însă ca un Parlament unicameral, fiind organizată într-un singur corp: 
Adunarea Deputaţilor. Perioada de vieţuire a celei din urmă reprezentanţe naţionale a fost una 
extrem de scurtă, aşa încât după actul de abdicare forţată a Regelui Mihai de la 30 decembrie 
1947, în aceeaşi zi, în urma unei regii premeditate şi bine orchestrate de elementele comuniste 
din România, sprijinite de fosta URSS, s-a proclamat noua formă de guvernământ a Româ-
niei: Republica. Ulterior, prin Legea nr. 32 din 25 februarie 1948, s-a consfinţit dizolvarea 
Adunării Deputaţilor şi convocarea Marei Adunări Naţionale, care avea drept principală ţintă 
elaborarea Constituţiei Republicii Populare România. Până la constituirea noii puteri 
legislative aceasta va fi reprezentată de Guvern, actele legislative ale Guvernului urmând a fi 
ratificate de către Marea Adunare Naţională. Au urmat 42 de ani de dictatură comunistă, în 
timpul căreia a fost suprimată viaţa parlamentară, aşa cum era ea cunoscută, cu bune, cu rele, 
de la 1866. În acest răstimp au fost adoptate trei constituţii în anii 1948, 1952, 1965. Toate 
acestea au consacrat faptul că Marea Adunare Naţională era unicul organ legislativ al 
Republicii Populare România, reinstaurându-se astfel unicameralismul, dar pe cu totul alte căi 
decât cele democratice, în fapt un organ de stat aservit în totalitate intereselor înguste ale 
partidului comunist român şi puterii executive, emanaţie a acestei structuri politice14. 

România devenea republică. Art. 4 al Legii nr. 363/30 decembrie 1947 prevedea că 
„puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaţilor până la dizolvarea ei şi până la 

                                                 
12 A se vedea, pentru detalii, Grigore Georgiu, Istoria culturii române moderne, Ed. Comunicare.ro, 

Bucureşti, 2002. 
13 Publicat în M. Of. nr. 300 bis/30 decembrie 1947. 
14 A se vedea pentru detalii,Tudor Oniga Scurt istoric al parlamentarismului românesc, preluat de pe site-ul: 

http://oaji.net/articles/2015/2064-1432805721.pdf. 
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constituirea unei adunări legislative constituante, care se va face la data ce se va fixa de 
Adunarea Deputaţilor”. Puterea executivă urma a fi exercitată de un prezidium format din  
5 membri aleşi, cu majoritate, de Adunarea Deputaţilor, dintre personalităţile vieţii publice, 
ştiinţifice şi culturale ale Republicii Populare România (RPR) care, în aceeaşi zi, a numit un 
nou Consiliu de Miniştri” (art. 6). Instituţia Prezidiului RPR nu a ţinut mult, ea a dispărut la 
25 februarie 1948, când, prin Legea nr. 3215, odată cu dizolvarea Adunării Deputaţilor s-a 
prevăzut că, până la constituirea Marii Adunări Naţionale (MAN), puterea legislativă va fi 
exercitată de Guvern, actele legislative ale acestuia urmând a fi ratificate de MAN. Deşi legea 
nu mai pomenea nimic de Prezidiu el va fi reînfiinţat ulterior. 

Aşadar, în 1948 comuniştii preluaseră întreaga putere politică în România. Are loc 
lichidarea totală a clasei conducătoare, a tuturor elitelor şi a multor altor români, din poporul 
de rând. Din 1948 până în 1964, în România au fost întemniţaţi peste două milioane de 
români, şi peste două sute de mii au fost lichidaţi în puşcării şi lagăre. Considerăm că 
poporului român trebuie să i se ofere, din partea organismelor internaţionale evreieşti şi din 
partea statului Israel, pentru Holocaustul săvârşit de evreii comunişti împotriva românilor, o 
sumă cu multe zerouri în dolari sau euro. În timpul regimului comunist din România, în mod 
special în epoca stalinismului din perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948-1965), noul 
regim, instaurat sub influenţa şi pornind de la directivele Moscovei, a căutat să redefinească 
caracteristicile societăţii, în vederea impunerii unui nou model de putere politică, economică 
şi socială, dar şi cu scopul de a controla eficient populaţia. Suferind de o acută criză de 
legitimitate, fapt evident pentru întreaga perioadă comunistă, PCR/PMR a căutat să găsească 
şi să implementeze politici prin care să-şi asigure eliminarea oricărei forme de opoziţie 
politică. Pentru cazul represiunii, care a îmbrăcat numeroase forme şi manifestări, şi care a 
evoluat în funcţie de contextul extern, dar şi intern, legislaţia a reprezentat, în primul rând, un 
instrument politic prin care categorii întregi de persoane, de foarte multe ori în mod arbitrar, 
erau definite ca adversari ai regimului şi supuşi detenţiei politice. Dacă, la nivel declarativ, 
regimul de „democraţie şi legalitate populară” se (auto)definea ca un regim care atinge noi 
culmi în respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, practica demonstrează 
faptul că regimul, prin instituţiile sale de forţă (Securitate şi Miliţie) a utilizat legislaţia penală 
ca justificare a numeroase abuzuri.16 Pentru a da o formă legală acestei atrocităţi, după eliminarea 
ultimului obstacol – lichidarea monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Române – a fost 
fabricat şi adoptat un nou Cod penal. Legea penală în statul socialist „exprimă voinţa clasei 
dominante în societate; ea este o armă ascuţită de apărare a intereselor acestei clase; ea 
consacră acea politică penală care este în interesul clasei dominante”17. Vom analiza dreptul 
penal ca instrument represiv într-o secţiune distinctă a studiului. 

Comunismul, ca sistem politic, s-a bazat pe principiul luptei de clasă, principiu politic 
conform căruia „cine nu-i cu noi este împotriva noastră” şi, deci, trebuie lichidat. În România, 
comunismul a fost un fenomen izolat, fără priză la mase, fiind îmbrăţişat mai ales de o parte a 
minorităţilor naţionale. De aceea, el nu s-a putut impune şi n-a fost acceptat de marea masă a 
românilor, după importarea lui din Uniunea Sovietică. Pentru a se impune şi a supravieţui 
                                                 

15 Legea nr. 32 din 25 februarie 1948 pentru dizolvarea Adunării Deputaţilor, reglementarea convocării 
Marii Adunări Naţionale şi trecerea puterii legislative asupra Guvernului, publicată în M. Of. nr. 46 din 25 februarie 
1948. 

16 A se vedea https://www.historia.cum-a-fost-utilizata-legislatia-ca-instrument-al-represiunii-in-romania-
comunista. 

17 A se vedea Vasile Pop, Justiţia ca armă politică – 1944-1960: http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr5. 
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pretutindeni unde a fost exportat, comunismul s-a folosit de crimă, violenţă şi teroare. 
Convenţia de Armistiţiu, semnată de România la Moscova, pe 12 septembrie 1944, a fost 
folosită de Armata Roşie şi consilierii sovietici drept bază juridică pentru un supraguvern 
sovietic, care, sub pretextul defascizării ţării, a impus o serie de legi, „iar atunci când nu 
reuşea, organiza mişcări ale aşa-numitelor Formaţiuni de Luptă Patriotică”, menite să 
destabilizeze ţara, să impună miniştri şi prefecţi comunişti, români ori veniţi odată cu trupele 
de ocupaţie. Pe această cale au fost impuse o serie de legi, decrete şi alte măsuri antidemo-
cratice, cum ar fi cele de epurare a armatei, jandarmeriei, administraţiei de stat, a justiţiei, a 
corpului avocaţilor, a deportării în Uniunea Sovietică a inginerilor şi maiştrilor germani din 
România, armeni şi chiar români, basarabeni, pentru reconstrucţia U.R.S.S. În perioada 23 
august 1944 – decembrie 1989, au fost condamnaţi, torturaţi, omorâţi, schingiuiţi ori internaţi 
în lagăre, închisori, colonii de muncă, mii, sute de mii de cetăţeni români, pentru simplul 
motiv că erau anticomunişti activi ori pasivi. Cutremurător este faptul că toate aceste atrocităţi 
au fost comise de către noul stat, cu ajutorul noului drept, de sorginte comunistă. Instrumentul 
principal al represiunii comuniste a fost justiţia, ca expresie a noului „stat de drept comunist”18, 
pentru care suprimarea elitei intelectuale a României era un obiectiv important, în scopul 
acaparării puterii. Elita intelectuală constituia un obstacol dificil pentru analfabeţii noii orânduiri. 

2.2. Suprimarea elitei intelectuale a României. Aşa cum îndeobşte se cunoaşte, 
regimurile comuniste din ţările central şi est europene, în momentul când au preluat complet 
puterea, au distrus elita intelectuală, procedând cu violenţă la reprimarea şi exterminarea 
fizică, în închisori şi lagăre, a unui mare număr de membri ai vechii clase politice. Totodată, 
au desfigurat cultura naţională a ţărilor respective şi au impus, printr-o directivă ideologică 
dogmatică, o „nouă cultură”, sub deviza „internaţionalismului proletar”, redenumit astăzi 
globalizare. În România, anul 1948 este unul de răscruce, întrucât atunci s-a trecut la o 
politică sistematică de comunizare a societăţii, sub aparenta legitimitate a noului for legislativ 
şi a legilor de esenţă comunistă. Din acest moment, regimul comunist a declanşat acţiunea de 
naţionalizare a întreprinderilor economice şi de colectivizare a agriculturii, iar în plan politic 
şi cultural a început o represiune sălbatică faţă de reprezentanţii elitei politice şi intelectuale, 
în paralel cu un program de sovietizare a culturii. Noua lege a învăţământului, din 1948, a 
modificat radical structura, conţinutul şi sensul educaţiei. Marxism-leninismul a devenit 
ideologia oficială a statului şi, deci, toate disciplinele trebuiau adaptate la noua „concepţie 
revoluţionară” despre lume. De asemenea, în 1948 a fost înfiinţată securitatea, sub directa 
supraveghere a agenţilor sovietici, principal instrument de represiune al regimului. Ea a fost 
direcţionată spre controlul total al populaţiei şi al potenţialilor adversari, mai ales din rân-
durile intelectualilor. Sub deviza „ascuţirii luptei de clasă”, acest climat de teroare a continuat 
până spre sfârşitul deceniului şase, când trupele sovietice staţionate pe teritoriul României au 
fost retrase (1958). 

În acelaşi an 1948, cenzura ideologică s-a instituţionalizat, cu efecte asupra tuturor 
domeniilor de creaţie sau de activitate culturală. Au fost stabilite liste cu publicaţii, opere sau 
autori care pot vedea lumina tiparului, şi liste cu publicaţii şi opere care trebuiau interzise, cu 
autori care trebuiau scoşi din circuitul public. Bibliotecile publice au fost epurate de lucrările 
interzise, dar au fost invadate de traduceri din literatura rusă, editurile şi ziarele au fost trecute 

                                                 
18 A se vedea, pentru detalii, Octavian Opriş: Statul de drept şi justiţia înainte şi după 1989, preluat de pe 

site-ul: http://www.punctulcritic.ro/octavian-opris-statul-de-drept-si-justitia-inainte-si-dupa-1989.html. 
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sub un sever control ideologic, filmele ruseşti au invadat ecranele. Operele lui Marx, Engels, 
Lenin şi Stalin au fost traduse şi difuzate până la saturaţie19. 

Este o perioadă de dislocare treptată a culturii române, sub aspect instituţional şi ideologic, 
şi de înlocuire a valorilor naţionale cu lucrări, manuale, idei, teme şi structuri transplantate de 
la Moscova, cu modele sovietice. În 1947 apare o lucrare de istorie a lui Mihai Roller, în care 
formarea poporului român şi alte momente istorice semnificative sunt deformate grosolan în 
spiritul istoriografiei sovietice20. După 1946 încep atacurile agresive împotriva scriitorilor 
care reprezentau reperele de vârf ale literaturii române: Arghezi, Blaga, Călinescu, Voiculescu; 
un moment semnificativ pentru noua orientare este articolul lui Sorin Toma, publicat în 
„Scânteia”, îndreptat împotriva lui Arghezi, cu titlul Poezia putrefacţiei sau putrefacţia 
poeziei, din 1948. 

Elita intelectuală şi politică românească, pentru a nu putea opune rezistenţă, a fost efectiv 
decapitată; scriitori, artişti, preoţi, savanţi, intelectuali care nu au aderat la regim sau care erau 
bănuiţi ca potenţiali adversari ai regimului, au fost închişi sub diverse pretexte, ţinuţi ani de 
zile în închisori sau trimişi să lucreze la Canalul Dunărea-Marea Neagră, unii fără să fie 
judecaţi, aţii condamnaţi la ani grei (15-20 de ani) de închisoare. Lucreţiu Pătrăşcanu, lider 
comunist, a fost şi el arestat în 1948, sub acuzaţia de complot şi că „a renunţat la politica luptei 
de clasă”, datorită afirmaţiei făcute de acesta: „în primul rând sunt român, apoi comunist”, 
cu prilejul unui discurs ţinut la Cluj. A fost ucis în închisoare în 1954. Alături de fruntaşii 
partidelor tradiţionale şi demnitarii politici din perioada anterioară care au pierit în închisori 
(Iuliu Maniu, C-tin C.I. Brătianu, Ion Mihalache ş. a.), o serie de intelectuali de primă valoare 
au avut aceeaşi tragică soartă (menţionăm doar filosoful Mircea Vulcănescu, economistul 
Mihail Manoilescu, istoricul Gh. Brătianu). Unii dintre intelectualii care au fost închişi 

                                                 
19 Ibidem, p. 375. 
20 Portivit Wikipedia, Mihail Roller (1908 - 1958) a fost un istoric comunist român, de origine evreu. A fost 

deputat în Marea Adunare Naţională. Mihail Roller s-a născut la Buhuşi, a urmat liceul la Bacău, apoi a studiat 
la Berlin, Paris şi Moscova. Pe 2 noiembrie 1948, Mihai Roller a devenit academician şi vicepreşedinte al 
Academiei Române. A deţinut un număr de funcţii în structurile partidului comunist de guvernământ: director-
adjunct al Institutului de Istorie a Partidului, şeful Secţiei de ştiinţă a Comitetului Central (CC) al PCR/PMR. 
Prin activitatea sa ideologică, Mihail Roller a influenţat în mod sensibil istoriografia comunistă. Biografia 
oficială publicată de Academia Română îl prezintă astfel: Fără a avea studii de specialitate, a semnat manuale 
de liceu şi cursuri universitare. A publicat studii şi culegeri de documente, folosind munca altora. După moartea 
lui Stalin în 1953, prestigioşi istorici români l-au criticat pe Roller prin acuzaţii de plagiere şi lipsă de profesionalism. 
Mihail Roller a condus grupul de istorici care a redactat manualul şcolar sovieto-român Istoria României; 
manual unic pentru clasa a VIII-a secundară, publicat la Bucureşti, Editura de Stat, 1947. În 1956 a apărut în 
Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Istoria RPR, manual pentru învăţămîntul mediu, sub redacţia lui Mihail 
Roller. Aceste manuale au fost formulate conform noţiunilor marxist-leniniste de periodizare şi evoluţie socială, 
fiind astfel o modalitate de indoctrinare şi de propagandă comunistă a PMR-ului. Roller a pus accentul pe 
influenţa predominantă slavă în formarea etnică a românilor. Mihai Roller a fost stalinistul perfect, pursânge. 
Un habotnic al comunismului. Un fanatic. A fost academicianul fără operă, zbirul istoriei falsificate, jdanovistul 
vigilent. A fost sacrificat chiar de către cei pe care i-a slujit. La propriu, şi-a dat viaţa pentru partid. Mihai Roller 
a murit la 21 iunie 1958. Aceasta este cronica sfârşitului său. Lui Mihai Roller, destinul i-a jucat cea mai cinică 
farsă. A fost controlorul de partid al istoriei României, a călcat în picioare valorile naţionale sau profesionale şi 
a rescris trecutul ţării cu uşurinţa şi angajamentul cu care şi-ar fi scris autobiografia. A amputat istoria şi a 
predat-o aşa, prin oglinda deformată a marxism-leninismului. În lucrările semnate de Roller sau în cele care 
aveau girul său, toate realizările românilor erau aşezate sub influenţa discreţionară a vecinilor din Răsărit: naşterea 
limbii române, adoptarea creştinismului, naşterea statelor medievale româneşti, tot. Roller a fost specialistul 
autoconvins de capacităţile sale. Scriitorul băcăuan Eugen Şendrea, în „Istoria necunoscută a Bacăului, volumul 
2” (Ed. Vicovia, Bacău), îl consideră pe Roller – „marele falsificator al istoriei româneşti”, iar publicistul 
Vladimir Tismăneanu – „un posedat ideologic”. 
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(Nichifor Crainic, Petre Ţuţea, Vasile Băncilă, Vasile Voiculescu, Ernest Bernea, Radu Gyr, 
Constantin Noica, Edgar Papu, Anton Dumitriu, Ion Petrovici, Vladimir Streinu) au reuşit să 
supravieţuiască acestei dramatice experienţe (în 1964 au fost eliberaţi deţinuţii politici). Alţi 
scriitori şi gânditori au fost marginalizaţi, scoşi din universităţi, urmăriţi de securitate, având 
domiciliul forţat, cu interdicţia de a publica. În astfel de condiţii de marginalizare s-au aflat 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Liviu Rusu, Mircea Florian, Constantin Rădulescu-Motru şi 
George Călinescu (scos de la universitate în 1949, deşi a condus o vreme Institutul de istorie 
şi teorie literară şi a fost prezent în publicistică). Intuind represiunea ce avea să urmeze, mulţi 
scriitori şi intelectuali s-au stabilit în Occident după al doilea război mondial. Ei au continuat 
să scrie şi să creeze, în româneşte sau în alte limbi, afirmându-se în exil ca exponenţi ai 
spiritului românesc. Alături de figurile proeminente ale lui Mircea Eliade, Emil Cioran şi 
Eugen Ionescu, trebuie amintiţi Aron Cotruş, Ştefan Baciu, Vintilă Horia (care obţine Premiul 
Goncourt în 1960 pentru romanul Dumnezeu s-a născut în exil), Horia Stamatu, Alexandru 
Busuioceanu, George Uscătescu, Al. Ciorănescu. 

O persecuţie la fel de puternică a fost instrumentată de regimul comunist, mai ales în 
primul deceniu de la instaurare, şi împotriva bisericilor şi instituţiilor religioase (preoţi şi 
înalţi prelaţi ortodocşi au fost întemniţaţi, au fost interzise şcolile organizate de biserici, 
activităţile de caritate, toate activităţile care depăşeau lăcaşurile de cult). Tot sub presiunea 
Moscovei, în 1948 a fost desfiinţată Biserica greco-catolică, iar conducătorii ei au fost întem-
niţaţi, printre care Iuliu Hossu şi Alexandru Todea. Propaganda ateist-ştiinţifică avea sarcina 
de a „emancipa” oamenii de credinţă religioasă. În consecinţă, la începutul anilor ‘50, regimul 
comunist reuşise, prin teroare, suprimarea opoziţiei (cu excepţia rezistenţei armate a unor 
grupuri retrase în munţi), intelectualii de referinţă fiind întemniţaţi sau marginalizaţi. Învăţă-
mântul, editurile, publicaţiile, radioul (mai târziu şi televiziunea) erau controlate riguros, iar 
întreaga cultură era subordonată ideologic directivelor comuniste21. 

Ne aflăm în plină perioadă a proletcultismului şi a dogmatismului stalinist cea care 
acoperă, cu unele nuanţe puţin semnificative, intervalul 1948-1964. Studierea marii terori 
staliniste arată fără dubiu că abuzurile şi crimele regimului erau aplaudate de marea majoritate 
a populaţiei, că nu numai cei înhăţaţi, dar şi copiii lor erau priviţi cu ură de ceilalţi ruşi.  
De ce? Foarte simplu. Ruşii erau convinşi că există un pericol mortal pentru ţara lor, pentru 
viaţa lor cotidiană: Duşmanul de clasă. La fel s-a întâmplat şi în România. Este intervalul în 
care s-a consumat, după epoca fanariotă, cea mai teribilă tragedie naţională, este perioada 
unui „holocaust” al culturii naţionale, în care elita culturală anterioară a fost decapitată fizic 
sau marginalizată, perioada în care România a trăit sub agresiunea unui model cultural de 
ocupaţie, vizând distrugerea memoriei istorice şi rusificarea instituţiilor, a învăţământului şi a 
culturii în ansamblul ei. Spaţiul gândirii sociale şi filosofice a fost acaparat complet de 
ideologia marxistă, în varianta ei stalinistă, iar gândirea românească modernă, în expresiile ei 
de vârf, a fost considerată „idealistă”, conservatoare şi reacţionară. În creaţia artistică s-a impus 
canonul „realismului socialist”, prin care se înţelegea „redarea” cât mai directă a „realităţii”, 
potrivit „viziunii partidului”, într-un limbaj „pe înţelesul maselor”, o artă aservită total propa-
gandei. Este perioada numită şi „proletcultistă”, pornind de la teza lui Lenin după care, odată 
cu instaurarea regimului comunist, noua „cultură proletară” ar trebui să elimine „cultura 
burgheză”, reacţionară, pentru a asigura omogenitatea spirituală a noii societăţi. Sub această 
deviză, marii scriitori români au fost eliminaţi din programele de învăţământ, cei mai 

                                                 
21 Idem, p. 376. 
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semnificativi gânditori români au fost calificaţi „reacţionari”; unele discipline ştiinţifice, 
precum cibernetica, sociologia şi geopolitica, au fost considerate „ştiinţe burgheze”, întrucât 
s-au dezvoltat în afara marxismului. Filosofia occidentală modernă, cu toate curentele şi 
şcolile ei de gândire, era etichetată „filosofie burgheză”, incapabilă să acceadă la cunoaşterea 
„adevărului”, datorită faptului că această filosofie era limitată de „interesele de clasă” pe care 
le exprima, astfel că „adevărul” rămânea monopolul gândirii marxiste. Istoria naţională a fost 
desfigurată prin interpretări marxiste aberante. În acest climat sufocant, de ideologizare 
abuzivă, au fost eliminate marile valori şi repere ale conştiintei naţionale din circuitul public, 
pe motiv că ar fi creaţii „burgheze”, retrograde. Au fost înlocuite cu o ideologie schematică şi 
cu o cultură de ocupaţie, o cultură de substituţie, internaţionalistă, „proletară”, în fapt cu 
elemente ale culturii ruse, de mâna a doua. În acest context, apar însă şi traduceri din marii 
clasici ai literaturii ruse (Gogol, Turgheniev, Tolstoi, Cehov, mai târziu şi Dostoievski). 

Scriitorii români moderni nu sunt publicaţi însă decât fragmentar, după o severă triere şi 
cu amputări ale unor capitole, paragrafe sau versuri. Eminescu era redus la poezia de protest 
social, Împărat şi proletar, Coşbuc la Noi vrem pământ; interpretarea operelor se făcea 
exclusiv prin prisma ideologiei „luptei de clasă”. Lucrările care ilustrează aşa-zisul „realism 
socialist” sunt penibile sub raport artistic, prin schematism şi didacticism, prin ideologizarea 
abuzivă a oricărei teme, prin caracterul rudimentar al limbajului. Mulţi autori fără nicio 
vocaţie artistică, la care se adaugă şi unii cu înzestrări notabile, precum şi scriitori cu o operă 
remarcabilă înainte de instaurarea regimului comunist, au practicat în epocă o literatură scrisă 
în acest cod ideologizant; lucrările de acest fel nu pot fi incluse decât la capitolul propagandă 
stalinistă şi comunistă. Au excelat în această nefericită direcţie Dan Deşliu, A. Toma, Nina 
Cassian, I. Ludo, Veronica Porumbacu, Victor Tulbure, Maria Banuş, Eugen Jebeleanu, Mihai 
Beniuc ş.a. În sectorul noii „teorii literare”, al criticii culturale, ideologice şi de „direcţie” 
(domeniu foarte important pentru că avea menirea de a traduce indicaţiile partidului în norme 
de creaţie, de a „îndruma” creaţia şi de a stabili criteriile de apreciere), numele de referinţă 
erau atunci - pe lângă ideologii partidului, Iosif Chişinevski şi Leonte Răutu - Mihai Novicov, 
Ion Vitner, Nestor Ignat, Silviu Brucan, N. Doreanu, Vicu Mândra, Pavel Apostol, C.I. Gulian, 
Z. Ornea, Ov.S. Crohmălniceanu, Ileana Vrancea, Paul Georgescu, Savin Bratu22. 

Evident, după ce valul sovietizării şi al dogmatismului stalinist a trecut, mulţi scriitori şi 
ideologi menţionaţi mai sus s-au „convertit” estetic şi politic, devenind, după 1965, critici 
fervenţi ai dogmatismului pe care l-au susţinut înainte. Unii au ajuns chiar opozanţi şi disi-
denţi în regimul ceauşist (Dan Deşliu, Silviu Brucan). Perioada „proletcultismului” şi a 
stalinismului oferă mărturii dramatice – şi caricaturale totodată – ale deculturalizării mediului 
social şi ale impunerii acestui tip de „cultură oficială”, total subordonată criteriilor ideologice 
şi politice. Faţă de acest tip de înregimentare ideologică, mediile intelectuale autohtone au 
adoptat diverse strategii de opoziţie, de adaptare sau de disimulare, refugiindu-se în zone 
neutre sub raport ideologic sau mai puţin atinse de „comandamentele” partidului unic23. Pe 
cale de consecinţă, prin tot ceea ce s-a întâmplat în decursul „obsedantului deceniu”, a fost 
întrerupt firul continuităţii istorice în plan cultural, printr-o acţiune politică violentă. În cultură 
este important să clădeşti temeinic prin continuitate. România a trăit o epocă de „demolare” 
efectivă a culturii naţionale, sub deviza internaţionalismului proletar. Pornirea demolatoare a 
epocii este ilustrată şi de intenţia unor „culturnici”, activişti zeloşi ai partidului comunist, de a 
                                                 

22 Vezi Mihai Ungheanu, Holocaustul culturii române, Bucureşti, Ed. D.B.H., 1999. 
23 G. Georgiu, op. cit., p. 377. 
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demola fizic Coloana fără sfârşit, ridicată de Brâncuşi la Târgu Jiu. De ce oare? Deoarece 
comuniştii au schimbat adevăratele nume ale operelor lui Brâncuşi şi anume. Coloana fără 
Sfârşit, aşa cum a fost botezată Coloana Infinitului, este una dintre cele mai cunoscute opere 
de artă realizate în România. Aceasta se află în Parcul Coloanei, o zonă verde situată chiar la 
intrare în Târgu Jiu, pe drumul ce duce către Râmnicu Vâlcea. Coloana este parte a trilogiei 
Ansamblului Monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului şi 
Masa tăcerii. Inaugurată la 27 octombrie 1938, coloana are o înălţime de 29,35 metri şi este 
compusă din 16 moduli octaedrici suprapuşi, respectiv având la extremităţile inferioară şi 
superioară câte o jumătate de modul. Modulii erau numiţi „mărgele” de către autorul lor, 
Brâncuşi. Sculptura este o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Denu-
mirea originală era „Coloana recunoştinţei fără sfârşit” şi a fost dedicată soldaţilor români din 
Primul Război Mondial, căzuţi în 1916 în luptele de pe malul Jiului. Pe de altă parte, dacă 
număraţi modulele din care este alcătuită coloana, veţi observa un număr care reprezintă anul 
când a început Primul Război Mondial pentru România şi se termină cu o jumătate de modul, 
adică reprezintă jumătatea anului respectiv. Coloana Infinitului era la un pas să fie distrusă de 
comunişti, pentru că aceştia o considerau lipsită de importanţă. În urmă cu 60 de ani, 
comuniştii i-au dat ordin lui Tănasie Lolescu să dărâme Coloana Infinitului, pentru a o vinde 
la fier vechi. Lolescu era originar din Hobiţa, satul marelui sculptor Constantin Brâncuşi, dar 
atunci făcea parte din UTC. Avea doar 24 de ani şi era entuziasmat de idealurile comuniste.  
În primăvară, prim-secretarul Constantin Babalîc i-a dat ordin să demoleze Coloana Infinitului. 
A plecat la Coloană împreună cu tractoristul Milotin şi când au ajuns în Parcul Central din 
Târgu-Jiu, Lolescu şi Milotin au legat lanţul tractorului de primul modul al Coloanei. Au tras 
cu tractorul cu care veniseră, dar lanţul s-a rupt. Au legat din nou lanţul, dar de mai multe ori 
în jurul Coloanei, şi au tras din nou. Tractorul s-a ridicat pe două roţi, dar Coloana nu s-a 
clintit. Aşa povestea Tănasie Lolescu că a decurs încercarea de a dărâma coloana. Al doilea 
monument, aşa cum l-a conceput Brâncuşi, este o masă înconjurată de 12 scaune. Deci nu 
„Masa tăcerii”, ci „Masa apostolilor neamului”, iar în mijloc s-ar afla Isus Cristos! Al treilea 
monument arată ca o poartă, dar nici pe departe nu este, ci „Monumentul întregirii neamului”, 
deoarece fiecare stâlp este alcătuit din 4 stâlpi uniţi sus cu o grindă. Sărutul mai înseamnă şi 
unitate. Deci, acestea reprezintă 8 regiuni, care trebuiau să se alipească la patria mamă, 
România! Trebuie să ştie lumea că Brâncuşi a fost un sculptor simbolist. Comuniştilor nu le-au 
plăcut numele date de Brâncuşi operelor lui. De atunci au rămas aşa, iar românii parcă sunt 
drogaţi, nu vor să schimbe nimic! Este epoca în care marii autori erau puşi la „index”, 
interzişi pentru lectură, astfel că unii studenţi de la facultăţile umaniste au fost condamnaţi la 
închisoare pentru că l-au citit pe Kant sau pe alţi autori „idealişti”. Cum de a reuşit asemenea 
„performanţă” ocupantul sovietic împreună cu elementul „nou” autohton?! Fără Dumnezeu şi 
fără morală. Caracterul antireligios şi profund imoral al modelului sovietic s-a manifestat din 
plin, nu numai în România, ci şi în întregul imperiu bolşevic. Nimeni, în afară de Stalin, poate 
Mao, în China comunistă, nu şi-a masacrat propriul popor!  

 
2.3. Caracterul antireligios al modelului sovietic. În Manifestul Partidului Comunist 

Karl Marx şi Friedrich Engels proclamau deschis: comuniştii nu-şi pot atinge scopurile decât 
prin răsturnarea violentă a oricărei ordini sociale tradiţionale. Această idee, după Lenin, 
trebuie să fie insuflată „sistematic” în mase, dat fiind că ea stă la baza întregii doctrine a lui 
Marx şi Engels. „Fără revoluţie violentă nu este cu putinţă ca Statul burghez să fie înlocuit cu 
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Statul proletar”. De aici fidelitatea faţă de principiul „ineluctabil” al violenţei, căci „fără o 
baie de sânge” şi „fără cea mai nemiloasă teroare”, revoluţionarii nu vor ieşi învingători în 
lupta împotriva „capitaliştilor” exploatatori: „Cu cât numărul reprezentanţilor burgheziei şi al 
clericilor reacţionari pe care îi vom putea împuşca va fi mai mare, cu atât va fi mai bine”. 
Necesitatea primordială a marxism-leninismului este aceea de a combate religia. Să urmărim 
raţionamentul fondatorului Statului sovietic: „Marxismul este materialismul. El este tot atât 
de nemilos faţă de religie ca şi materialismul enciclopediştilor din secolul al XVIII-lea sau al 
lui Feuerbach. Dar materialismul dialectic al lui Marx şi Engels merge mai departe, căci el se 
aplică istoriei şi ştiinţelor sociale. Trebuie să combatem religia, acesta este a.b.c.-ul oricărui 
materialism şi, ca urmare, al marxismului. Dar marxismul nu rămâne la acest a.b.c. El merge 
mai departe şi spune că trebuie să luptăm împotriva religiei şi, pentru asta, trebuie să explicăm 
poporului, ca nişte materialişti, izvoarele credinţei şi ale religiei. Lupta antireligioasă nu poate 
să se mărginească la nişte predici abstracte, ea trebuie să fie legată de practica concretă a 
mişcării de clasă care tinde să suprime rădăcinile sociale ale religiei. Cerem ca religia să fie 
afacere „privată” faţă de Stat; nu putem însă, în niciun fel, să considerăm că religia este o 
problemă ce nu interesează partidul nostru. Pentru partidul proletariatului socialist, religia nu 
este o afacere privată. El nu poate şi nu trebuie să rămână indiferent faţă de inconştienţa, 
ignoranţa sau obscurantismul ce îmbracă forma credinţei religioase”. Aleksandr Soljeniţân, 
autorul celebrei cărţi Arhipelagul Gulag, este unul din cei mai înverşunaţi denunţători ai 
„imperialismului comunist care – prin nebunia sa – a supt viaţa popoarelor” ca un vampir, 
„le-a corupt spiritul şi le-a ucis sufletul prin minciunile sale obligatorii”. Pentru el „educaţia 
religioasă a copiilor este proscrisă cu severitate. Toate religiile resimt apăsarea ştreangului 
care le gâtuie. În privinţa lipsei de omenie, comunismul n-a avut precedent”. Alături de soţul 
ei, Natalia Soljeniţân a denunţa sistemul sovietic care „luptă împotriva lui Dumnezeu”, 
subliniind că însuşirea de bază a acestui sistem poate fi redată printr-un singur cuvânt: 
„inuman”. „Legea ne interzice să ne întrunim pentru a discuta vreo problemă religioasă. Dacă 
zece persoane se adună să discute asemenea probleme, acţiunea lor este socotită ilegală”24. 
Pentru a prezenta adevărul cu privire la adevărata faţă a anticreştinismului comunist din 
România vom vă invităm să faceţi apel, atât la diferitele documente oferite de publicaţiile 
clandestine ale Samizdatului religios cât şi la bogata literatură de specialitate aflată în 
biblioteca Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului. 

Un lucru caracteristic este că duşmanii cei mai înverşunaţi ai deschiderii bisericilor sunt 
tocmai reprezentanţii locali ai partidului comunist, adică secretarii pe regiune şi pe raion ai 
Partidului”. „Religia noastră este o religie a iubirii. Dar de fiecare dată când iubirea faţă de 
aproapele nostru ar putea să se traducă într-o activitate concretă, ea se izbeşte de bariera unei 
legislaţii represive. Fără îndoială că nu i se poate lua unei persoane dreptul de a-şi iubi 
aproapele, dar prin ce sofism s-ar putea justifica faptul că acest drept îi este refuzat oricărei 
comunităţi ecleziale sau Bisericii ca instituţie? Bisericii îi este interzisă orice exprimare 
concretă a milosteniei, indiferent că este vorba de deschiderea unor sanatorii, spitale, azile, 
stabilimente pentru handicapaţi, de crearea unor case de ajutor reciproc menite să dea un 
sprijin material membrilor comunităţii religioase”. 

„Libertatea - spunea Montesquieu - este dreptul de a face ceea ce îţi permit legile”. Dar 
creştinii din URSS şi din toate ţările staliniste, n-au avut niciodată acest drept, în ciuda 
                                                 

24 Sergiu Grosu, Comunismul şi lupta sa contra religiei, http://www.revistamemoria.ro/comunismul-si-
lupta-sa-contra-religiei-2/. 
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minciunilor din Constituţia sovietică şi a marilor principii proclamate de actul final de la 
Helsinki. Şi totuşi, cum ne-au fost ocrotite interesele spirituale de către regimurile comuniste 
totalitare şi ateiste? Această „protecţie” a Statului comunist se putea constata prin închiderea 
sau distrugerea masivă a bisericilor, prin transformarea lor în muzee antireligioase; prin 
interdicţia săvârşirii îndatoririlor religioase în afara bisericii; prin piedicile foarte mari pe care 
le întâmpinau creştinii în împlinirea obligaţiilor religioase, deoarece legile sovietice nu le 
permiteau decât să tacă şi să-şi trăiască viaţa de credinţă în clandestinitate. „În timp ce ateii au 
dreptul să acţioneze liber prin presă şi radio, să organizeze grupuri pentru diferite activităţi, să 
deschidă biblioteci, noi suntem trataţi ca nişte rude sărace, căci legea garantează tot felul de 
drepturi pentru atei, în vreme ce noi, precum sclavii negri, nu avem decât datorii”. Iată cum 
arăta chipul religios al acestei Biserici „eliberate de marea revoluţie”: „Partidocraţia comunistă 
are nevoie nu numai de o Biserică docilă, dar şi ignară. La o recepţie care a avut loc la 
Kremlin, Gorbaciov i-a propus Bisericii ortodoxe să ajute partidul să ridice nivelul moral al 
poporului. Dacă această dorinţă a sa ar fi sinceră, de ce să nu permită să se deschidă mai 
multe biserici şi să se reconstruiască societatea tolerantă care exista înainte de Revoluţie? Dar 
ea nu-i sinceră, căci oligarhia Partidului a susţinut întotdeauna dogma ateistă”.  

Dacă ne întrebăm ce ne-a ţinut pe noi aici, pe pământul ăsta, o oază de latinitate între 
slavi, două lucruri sunt de netăgăduit: limba şi biserica”, iar valorile morale şi creştine nu pot 
fi transmise decât prin ora de religie, amintind că, în trecut, şcolile erau numai teologice şi s-
au dezvoltat pe lângă biserici şi mânăstiri. Nu ai cum să înveţi normele de comportament 
acasă mai bine decât la şcoală. Am încercat să aduc în discuţie acest set de valori morale pe 
care orice om trebuie să îl aibă în viaţă, şi nu am primit un răspuns negativ, dimpotrivă. 
Acesta trebuie transferat prin orele de religie. Cele 10 porunci... ce sunt ele? Nu cred că este 
cineva, cu capacităţile complete, să nu înţeleagă că acele 10 porunci sunt foarte importante 
pentru orice om din viaţa lui. „Noi trebuie să avem respect mult faţă de istorie. Dacă ne uităm 
şi ne întrebăm ce ne-a ţinut pe noi aici, pe pământul ăsta, o oază de latinitate între slavi, şi 
dacă încercăm să răspundem la această întrebare, două lucruri sunt de netăgăduit: limba şi 
biserica. Unde s-au dezvoltat primele şcoli? Prima şcoală menţionată în documente a apărut 
în 1020 în Banat. Era o şcoală teologică. Multă vreme şcolile au fost numai teologice şi s-au 
dezvoltat pe lângă biserici şi mânăstiri. Chiar şi şcolile laice au apărut pe lângă biserici. Nu 
putem să nu respectăm chiar instituţiile care au însemnat ceva în istoria noastră. Sigur, dacă 
reuşim ca din această disciplină să o ameliorăm, să o facem mai bună, lucrul acesta trebuie să 
îl facem. Mai mult, absenţa lui Dumnezeu din societatea comunistă a fost cumulativ coroborată 
cu imoralitatea specifică regimurilor totalitare, aşa cum vom vedea mai departe, în scurte 
afirmaţii care nu pot acoperi nici pe departe vasta problematică a moralei comuniste. 

 
2.4. Dimensiunea morală a societăţii totalitare. Între 1944 şi 1989, ţesutul moral al 

societăţii tradiţionale româneşti a fost sfâşiat în urma instaurării brutale a unei morale comu-
niste, alterată fundamental de principiul luptei de clasă. Această morală, elaborată de partidul 
bolşevic a sfârşit prin a coincide cu sfera oficială a vieţii politice. Ea şi-a găsit o expresie 
canonică în aşa numitul Codul eticii şi echităţii socialiste. Conţinutul „decalogului comunist” 
pentru care au optat ideologii partidului bolşevic necesită astăzi anumite explicaţii pentru cei 
care nu au trăit în epoca comunistă. Este vorba, în primul rând despre un cod moral, adică 
despre o convenţie umană, lipsită de orice legătură cu transcendenţa vreunei reveleţii. Totodată, 
este interesantă asocierea, aparent supraabundenţă inutilă a expresiilor, între noţiunea de etică 
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şi cea de echitate. În mod normal, echitatea este o valoare etică ce rezultă din experienţa 
morală, care „este o comportare fondată pe respectarea riguroasă şi reciprocă a intereselor, 
drepturilor şi obligaţiilor acestora, precum şi satisfacerea, în mod egal a acestora”25. În acelaşi 
timp, echitatea este un principiu ce reglementează relaţiile dintre oameni în ceea ce priveşte 
repartizarea valorilor sociale, care sunt concepute în cel mai larg sens – libertate, posibilităţi 
benefice, semne ale prestigiului şi respectului etc. În cazul acestui cod, echitatea funcţiona ca 
interfaţă între nomenclatura comunistă şi restul societăţii. Astfel, morala îi privea numai pe 
membrii partidului comunist, în timp ce echitatea definea relaţia acestora cu „masa celor 
neiniţiaţi”. Premisa raţionamentului oficial al moralei comuniste este următoarea: numai un 
comunist poate avea un comportament etic, deoarece el a beneficiat de „iluminarea marxistă”, 
înţeleasă ca emanaţie a „adevărului obiectiv”. Tocmai pentru că ţi-a depăşit semenii rămaşi în 
bezna unor concepţii retrograde, comunistul avea datoria de a-şi proclama superioritatea în 
mod echitabil. Astfel a fost constituită imaginea eroică a aşa numitului „comunist de omenie”. 
Portretul lui implica dozajul optim între curaj şi demnitate, fermitate ideologică şi putere de 
persuasiune, exemplu personal şi spirit de sacrificiu, competenţă multilaterală şi modestie. 
Este evident, uneori astfel de oameni se întâlnesc şi în viaţa reală. Dar comuniştii, educaţi în 
spiritul principiului de clasă, nu puteau să întrunească astfel de facultăţi morale autentice.  
Pe lângă dezamorsarea morală, procesul de transformare în om de tip nou se funda pe reacţia 
de supunere în faţa autorităţii, pe nevoia de apartenenţă şi pe frică. Sistemul totalitar comunist 
a utilizat teroarea, memoria terorii şi potenţialul terorii ca instrumente de control asupra 
societăţii şi oamenilor. Codul eticii şi echităţii socialiste, al constructorului comunismului a 
beneficiat de o difuziune şcolară şi mediatică invers proporţională cu creditul său real. Dar 
oricât ar fi fost de discreditat la nivel psihologic sau intelectual, acest cod a funcţionat ca un 
instrument represiv de contraselecţie. Acesta a reprezentat „litera legii” de care se conduceau 
reprezentanţii nomenclaturii comuniste sau cei care aspirau să intre în rândurile ei26. 

O a doua sferă a moralei, din această perioadă, a cuprins tradiţia civilă a societăţii. Este 
vorba despre acele valori şi norme de conduită de origine aristocrată care s-au implementat în 
societatea românească şi au avut o incidenţă semnificativă începând cu a doua jumătate a 
secolului XIX. Din punct de vedere etic acest set de valori coincidea cu sfera bunului simţ. 
Practic, românul de familie bună purta cu sine o cultură a convivialităţii, adică o artă a 
dialogului şi o tehnică a ospitalităţii fondată pe sinteza umanistă dintre moştenirea bizantină şi 
iluminismul apusean. Un exemplu elocvent în această ordine de idei, o constituie tradiţia 
ospitalităţii care a apărut în epoca primitivă în calitate de mecanism al depăşirii izolării dintre 
triburi, de lărgire a contactelor dintre ele. Ospitalitatea presupune mărinimie, prietenie, dorinţă 
de a acorda ajutor omului străin căzut la nevoie, care a ajuns într-un mediu necunoscut. 
Ulterior, în condiţiile societăţii bazate pe antagonisme dintre diferite grupuri sociale, această 
tradiţie a dobândit un caracter „comercial”, de serviciile căreia puteau beneficia numai 
oamenii cunoscuţi. Dar, în acelaşi timp, s-a păstrat şi ospitalitatea maselor populare, care a 
acumulat în ea cele mai umane trăsături ale tradiţiei ospitalităţii. A găzdui un străin, oferindu-i 
toate onorurile casei, a respecta bunele maniere, a-ţi supraveghea cu un strop de pedanterie 
ţinuta exterioară, a nu leza sensibilitatea celorlalţi - iată tot atâtea atitudini care au persistat şi 
                                                 

25 Valeriu Capcelea, Etica şi conduita umană: manual pentru instituţiile de învăţământ superior, Ed. Arc, 
Chişinău, 2010. 

26 Valeriu Capcelea, Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile şi 
avatarurile ei, Ed. Arc, Chişinău, 2012. 
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după eliberarea sovietică din 1958, fiind însă obligate să se restrângă în spaţiul privat al 
raporturilor umane27. Sub aspect social, adepţii acestei morale a „omului civilizat!” erau 
reprezentanţii elitelor pe care partidul comunist a încercat şi, în mare parte, a reuşit să le 
distrugă; aristocraţii din vechile familii autohtone, burghezii cu profesiuni liberale, o parte a 
clerului, pe scurt, victimele obiective şi adversarii „naturali” ai noului sistem politic totalitarist. 
Cei mai mulţi dintre aceşti aşa-numiţi duşmani ai poporului au putut fi întemniţaţi, marginalizaţi 
profesional, privaţi de propriile bunuri sau deportaţi. Teroarea istoriei nu i-a împiedicat totuşi 
să pledeze pentru o filosofie a meritului, ajutându-i să opună moralei proletare un cult al 
onoarei de a fi liber, care a salvat, pe calea educaţiei familiale, esenţialul tradiţiilor naţionale 
româneşti28. 

Cea de-a treia sferă a moralei, în perioada de jumătate de secol de dictatură totalitaristă, 
aparţine doctrinei creştine, însă discursul creştin a suferit şi el o dedublare specifică impusă de 
această dictatură. În această ordine de idei, se poate vorbi despre un discurs nesistematizat, 
privat, bazat pe trăirea autentică a învăţăturilor morale creştine fondate pe Decalogul lui 
Moise şi Predica de pe munte a lui Isus Cristos, în cadrul unor comunităţi restrânse. Trebuie 
să constatăm, că primul tip de discurs moral, susţinut de o parte însemnată a clerului, contribuia 
în mod voluntar sau inconştient la legitimarea regimului comunist. În aceste condiţii 
îndemnurile morale erau toate, suspuse unei instrumentalizări ideologice menite să justifice 
următoarele teze: comunismul reprezintă regimul perfect şi încoronarea unei evoluţii istorice 
unanim profitabile; învăţătura moral-creştină poate fi armonizată cu obiectivele sistemului 
totalitarist; creştinii sunt cetăţeni loiali, care construiesc comunismul alături de compatrioţii 
lor comunişti. Toate aceste deziderate se fundamentau pe următorul silogism: de-a lungul 
timpului, Biserica a fost întotdeauna de partea poporului; poporul este de partea partidului 
comunist, care este „forţa conducătoare” a întregii naţiuni; prin urmare, Biserica se situează, 
în chip firesc, de partea partidului comunist. 

Exista însă şi un alt tip de religiozitate aproape clandestină care se manifesta în câteva 
mânăstiri ortodoxe, rămase după dezmăţul ateismului militant din perioada totalitarismului 
comunist, în anumite cercuri parohiale şi familiale, în cadrul Bisericii. Toţi creştinii, care nu 
şi-au tranzacţionat crezul, au întreţinut, cu preţul unor mari suferinţe şi renunţări personale, 
fascinaţia faptului religios. Influenţa lor morală asupra organismului social nu a fost desigur 
enormă, dar eficienţa ei calitativă este incontestabilă. Totodată, chiar activiştii mergeau 
uneori, în secret, la biserică, mai ales, pentru a-şi boteza copii sau a-şi înmormânta părinţii. În 
cadrul acestor tipare încărcate de ideologia comunistă impregnată de ateism şi amoralitate, 
dreptul românesc părăsea vocaţia tradiţională şi intra pe făgaşul impus de ocupantul sovietic. 
Chiar dacă, noua legislaţie penală din patria noastră, prelucrată în malaxoarele puterii de către 
ateii şi imoralii acelor vremuri, şi-a urmat destinul între continuitate şi discontinuitate aşa cum 
ne spunea Confucius că noul trebuie să apară din trecut, că idealurile trebuie obţinute din 
trecutul ce a existat şi nu din viitorul posibil şi problematic. De aceea, putem conchide că 
temelia legiuirilor noastre a fost puternic afectată prin acest nefericit transplant juridic, care 
iată se repetă, ca un arc de timp peste vremuri, astăzi, când, în calitate de membri ai Uniunii 
Europene, nu numai că trebuie să ne integrăm în ordinea sa juridică, dar trebuie să calchiem şi 
dreptul nostru altei Uniuni, altor comisari, fiind în pericol să ne pierdem, din nou, identitatea 
abia regăsită! Numai în acest mod, ocupanţii României, veniţi odată cu armata eliberatoare 

                                                 
27 Idem, p. 88. 
28 Ibidem. 
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sovietică, în august 1944, au putut instaura o nouă ordine juridică, capabilă să creeze o 
legislaţie în slujba puterii străine neamului prin intermediul căreia justiţia a fost pusă în slujba 
regimului comunist din patria noastră. 

3. Dreptul în slujba puterii regimului comunist din România 

3.1. Chestiuni introductive. Normele statornicite prin legile penale au avut rolul de 
„arme în lupta contra elementelor reacţionare, care, încurajate şi sprijinite de cercurile 
reacţionare imperialiste, mai încearcă să dea lovituri statului nostru”29. Procesul de supunere a 
justiţiei de către regimul stalinist din România începe imediat după 23 August 1944. Astfel, 
prin Legea nr. 50 din 21 ianuarie 1945 privind judecarea criminalilor de război30, se stabilea 
că în componenţa unui complet de judecată vor intra doi judecători profesionişti şi doi repre-
zentanţi ai poporului. Ulterior, prin Legea de organizare judecătorească nr. 341 din 194731, se 
extindea acest mod de formare a completului de judecată şi către alte tipuri de instanţe, 
începea procesul de anulare a independenţei justiţiei din România. De altfel, în textul legii din 
1947 se menţiona explicit că: „judecătorii trebuie să apere interesele clasei muncitoare, să 
protejeze nouă democraţie şi să pedepsească inamicii poporului”. Mai mult decât atât, în anul 
1948, toţi avocaţii au fost excluşi din barouri, fiind reprimiţi doar cei care au obţinut 
aprobarea din partea unor comisii dominate de comunişti, lucru care a dus la epurarea a 20 la 
sută dintre avocaţi32. 

După ce, prin aceste legi, au fost exterminaţi fruntea vieţii politice, ulterior, au fost 
naţionalizate principalele mijloace de producţie, la 11 iunie 1948, a fost lichidată marea 
proprietate funciară, în 1945, au fost naţionalizate băncile, sistemul de sănătate etc. În 1948, 
la 15 iulie, a fost emis un ordin al Ministerului afacerilor interne, prin care foştii ofiţeri de 
poliţie au fost arestaţi. Tot în 1948, urmare a scoaterii în afara legii a religiei greco-catolice, 
preoţii care au refuzat trecerea la ortodoxie au fost arestaţi şi întemniţaţi. În perioada 1950-
1954, după ce, prin măsurile anterioare, se reuşise tăierea rădăcinilor regimului burghezo-
moşieresc, au fost emise o serie de H.C.M.- uri, cum ar fi H.C.M. nr. 2 din 3 ianuarie 1950, 
H.C.M. nr. 104 din 22 august 1952, H.C.M. nr. 337 din 11 martie 1954 ş.a., prin care au fost 
arestaţi toţi cei care „primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie 
populară şi construirea socialismului „dacă faptele lor nu constituie infracţiuni”. În baza 
acestor acte justificative, au fost arestate sute de mii de persoane şi internate administrativ, din 
care mare parte au murit în Canalul Dunăre – Marea Neagră, în minele de uraniu, la muncile 
agricole din Bărăgan ş.a. Din păcate, numărul şi numele acestora nu vor putea fi niciodată 
cunoscute, şi datorită faptului că arhiva Canalului Dunăre – Marea Neagră a stat ani de zile 
nelucrată. Lichidarea fizică a fost o constantă a politicii partidului comunist din România 
împotriva foştilor proprietari, mari industriaşi, meseriaşilor, a membrilor partidelor istorice, a 
intelectualilor, a micilor proprietari rurali – chiaburii etc. 

Represiunea a avut o serie de evoluţii, în funcţie de evenimentele politice interne şi inter-
naţionale33. Între anii 1949 şi 1953, acţiunile represive dirijate de Securitate au atins 

                                                 
29 Grigore Râpeanu, Manual de drept penal al R.P.R., partea specială, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 9. 
30 Publicată în M. Of. nr. 17 din 21 ianuarie 1945. 
31 Promulgată prin Decretul nr. 2179 din 1947 şi publicată în M. Of. nr. 282 din 5.12.1947. 
32 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Vladimir Tismăneanu, Dorin 

Dobrincu, Cristian Vasile (edit.), Raport final, Ed. Humanitas, Bucureşti 2007.  
33 Pentru periodizarea acelei epoci a se vedea, Iuliu Crăcană, Dreptul în slujba puteii: justiţia în regimul 

comunist din românia 1944-1958, Ed. Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2015. 
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paroxismul. Consolidarea puterii PCR se putea face doar prin eliminarea opoziţiei politice şi 
timorarea populaţiei. Între anii 1954 şi 1955 s-a înregistrat un reflux al represiunii. Moartea 
lui Stalin, dar şi dorinţa României de a deveni membră a ONU explică această relaxare. Din 
1956 începe a doua perioadă a represiunii, care se încheie aproximativ în 1960. În toamna 
anului 1956, în Ungaria, „datorită slăbirii vigilenţei organelor conducătoare, reacţiunea 
maghiară şi fasciştii hortişti – cu ajutorul puterilor imperialiste apusene – s-au organizat în 
bande înarmate şi au desfăşurat o ticăloasă acţiune împotriva orânduirii sociale şi de stat, 
încercând să nimicească regimul de democraţie populară şi exterminând, după metodele 
bestiale, hitleriste, mulţi dintre cei mai buni fii ai poporului maghiar”34. 

Aceste evenimente, ca şi altele, au determinat în România un nou val de teroare, care a 
atins apogeul în 1958-1961. Întrucât „organele” nu puteau dovedi fapte care să ducă la 
arestarea şi condamnarea „rămăşiţelor reacţionare”, la solicitarea securităţii a fost emis 
decretul 89/17 februarie 1958, care prevedea că „Pot fi stabilite, în locuri anume destinate, 
persoanele care prin faptele sau manifestările lor primejduiesc ori încearcă să primejduiască 
ordinea în Stat, dacă acestea nu constituie infracţiuni”. Or, dacă nu constituie infracţiuni, deci 
nu încalcă nici o lege, de ce să-i osândeşti? Pentru că „până la 23 august 1944 au desfăşurat o 
activitate antidemocratică, reacţionară, potrivnică intereselor poporului, acei care au militat şi 
au avut un rol activ în introducerea dictaturii militare-fasciste şi acei care manifestă atitudine 
duşmănoasă faţă de regimul democrat popular”, prevede art. 59 din Decretul nr. 292/1959. 
Prin acest decret, le-a fost anulat dreptul la viaţă, la mii, poate zeci de mii de persoane, care n-
au avut altă vină decât faptul că au trăit, au muncit şi unii dintre ei au fost mai gospodari decât 
alţii şi, în loc să-şi irosească agoniseala în excursii, aventuri etc., şi-au investit veniturile într-o 
casă, o moară, un atelier, o velniţă ori pur şi simplu au fost salariaţii unor instituţii cum ar fi 
poliţia, jandarmeria ş.a. Preocuparea pentru pedepsirea infracţiunilor „contrarevoluţionare” a 
constituit o constantă a conducerii partidului comunist. Astfel, prin Legea nr. 5 din 19 ianuarie 
1948, au fost modificate articolele 187, 191 şi 192, cu privire la infracţiunea de trădare de 
patrie, art. 194, cu privire la infracţiunea de spionaj, şi art. 209, cu privire la infracţiunea de 
uneltire contra ordinii sociale. 

Prin Decretul nr. 212 din 25 august 1948, pentru completarea pedepselor privind unele 
infracţiuni ce interesează siguranţa interioară a R.P.R., s-a introdus, pentru infracţiunile 
contrarevoluţionare mai grave, pedeapsa confiscării averii, care a fost apoi generalizată la 
toate infracţiunile contrarevoluţionare prin Decretul nr. 192 din 5 august 1950. Mai mult, prin 
Legea 16 din 15 ianuarie 1949 a fost introdusă pedeapsa cu moartea pentru unele infracţiuni 
contra securităţii statului. În 1950, prin Decretul 199, a fost republicată cu modificările 
intervenite, iar prin Decretul nr. 318/1958 au fost introduse în Codul penal. Pe aceeaşi linie se 
înscrie şi Decretul nr. 202 din 14 mai 1953, prin care se dă o nouă interpretare infracţiunii de 
spionaj. Tot prin acest act juridic sunt introduse în codul penal infracţiunile de subminare a 
economiei naţionale, de act diversionist şi de sabotaj contrarevoluţionar. 

Revoluţia din Ungaria nu putea să nu avertizeze organele P.M.R. de posibile manifestări. 
Astfel, prin Decretul nr. 469 din 30 septembrie 1957, s-a adus o mai clară reglementare a 
infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale. În 1958, ca urmare a Plenarei Comitetului 
Central al PMR din 9-13 iunie, a fost elaborat Decretul nr. 318 din 21 iulie, prin care s-au 
adus îmbunătăţiri conţinutului unor infracţiuni şi au fost introduse în Codul penal prevederile 
                                                 

34 V. Râpeanu, op. cit., p. 29. 
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Decretului nr. 199/1950. Prin Decretul nr. 469/1957 se încriminează „faptul de a iniţia sau 
constitui, în ţară sau în străinătate, organizaţii sau asociaţii care au drept scop schimbarea 
ordinii publice existente în stat sau a formei de guvernământ democratice, ori de a activa în 
cadrul unei asemenea organizaţii sau asociaţii, ori de a adera la acestea”.35 

Teama de evenimente, atât în cazul Decretului nr. 469/1957, cât şi a Decretului  
nr. 318/1958, ce viza în mod special infracţiunea de constituire în bande în scop terorist sau 
de sabotaj, o demonstrează pedeapsa fixată: „moartea şi confiscarea averii”. Pentru a încuraja 
delaţiunea, prin Decretul 1/1959 este exonerat de pedeapsă cel care, făcând parte dintr-un 
complot, îl denunţă autorităţilor mai înainte de a fi descoperit şi de a se fi început săvârşirea 
faptei proiectate, astfel ca să fie împiedicată consumarea ea. Dacă în presă, propaganda scrisă 
şi verbală, precum şi în Constituţia R.P.R., omul, cu toate atributele sale – viaţă, sănătate, 
libertate personală, demnitate personală – era declarat drept scop suprem al societăţii, în fapt 
aceste valori, pentru anumite categorii sociale, constituiau simple cuvinte fără nici o acoperire 
juridică. Ba din contra, aşa cum am văzut, şi aşa cum rezultă din documentele următoare, cu 
toate că au cotizat, cât au lucrat în instituţii ale statului român, pentru faptul că această muncă 
a fost prestată înainte de 23 august 1944, li s-a anulat dreptul la pensie, fiind lăsaţi muritori de 
foame.  

Retragerea trupelor sovietice, în 1958, a avut un efect neaşteptat. Gheorghiu-Dej relua 
campania de măsuri represive. Începând cu anul 1960, acţiunile represive au scăzut în 
intensitate. Decretele de graţiere şi amnistie: 79/24 februarie 1960 (820 graţieri), 454/1961, 
295/21 aprilie 1962 (773 graţieri), 772/27 septembrie 1962 (1.462 graţieri), 5/3 ianuarie 1963 
(2.543 graţieri), 176/9 aprilie 1964, 310/16 iunie 1964 şi 411/24 iulie 1964, au dus la 
eliberarea deţinuţilor politici36. Discursul constituţional comunist, încă de la debuturile sale 
sovietice, se prezintă pe sine ca unicul în măsură să ofere poporului muncitor accesul direct şi 
total la decizia politică. Ficţiunea democraţiei populare, sau socialiste, se menţine pe întreaga 
durată a regimului comunist din România. Pe întreaga perioadă, RPR/RSR s-a autocarac-
terizat ca stat ce respectă libertăţile individuale şi adânceşte principiile democratice, până la 
consecinţele ultime ale acestora. Precizarea esenţială ce este necesar a fi făcută ţine de 
finalitatea exercitării drepturilor cetăţeneşti. Ele nu pot intra, conform viziunii staliniste, în 
conflict cu interesele populare, reprezentate de partidul unic, şi nu pot periclita ordinea în stat. 
Prin urmare, drepturile fundamentale sunt golite de substanţă, prin eliminarea garanţiilor ce 
aveau menirea de a acorda credibilitate existenţei lor legale. Legislaţia comunistă nu a fost 
una care să ignore, la nivel formal, protecţia unor drepturi fundamentale ale persoanei. Prin 
faptul că nu au existat garanţii reale ale acestora însă protecţia drepturilor fundamentale a 
rămas un simplu deziderat, o ficţiune. Există, în plus, şi drepturi fundamentale care nu sunt 
nici măcar prevăzute la nivel formal. De exemplu, dreptul la un proces echitabil nu este 
menţionat de niciun act normativ din perioada comunistă37 şi nici nu figurează printre carac-
teristicile legislaţiei represive. 
                                                 

35 A se vedea, pentru detalii, colecţia Revista română şi în special, Vasile Pop, Justiţia ca armă politică, 
1944-1960, publicat în Revista nr. 4 (58)/ 2009, preluată de pe site-ul: http://astra.iasi.roedu.net/revistaromana. 

36 Cristina Roman, Represiune şi regim concentraţionar în România comunistă (1945-1967), în Andrei 
Muraru (coord.), Clara Mareş, Dumitru Lăcătuşu, Marius Stan, Constantin Petre, Sorin Cucerai, Dicţionarul 
penitenciarelor din România comunistă (1945-1967), Ed. Polirom, Iaşi 2008, p. 20. 

37 Ibidem, pp. 207-208. 
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3.2. Caracteristicile legislaţiei represive 

3.2.1. Caracterul de clasă şi discriminatoriu al legislaţiei represive. Printre trăsăturile 
importante ale legislaţiei din perioada comunistă figurează caracterul de clasă al acesteia. 
Întreaga legislaţie din prima perioadă a regimului comunist din România a fost construită 
pornind de la ideea luptei de clasă, astfel încât normele juridice erau îndreptate, mai mult sau 
mai puţin făţiş, împotriva unor întregi grupuri sociale. Se pot identifica numeroase exemple 
de norme juridice, majoritatea cu caracter represiv, care stabilesc diverse sancţiuni ori impun 
diverse interdicţii unor categorii determinate de persoane: chiaburii, foştii proprietari de între-
prinderi etc.38 Caracterul complet discriminatoriu al legislaţiei represive poate fi uşor ilustrat 
prin numeroase exemple concrete. Ordinul nr. 100 al Direcţiei Cabinet din 3 aprilie 1950 din 
Securitatea Poporului arată că „duşmanul de clasă din ţara noastră, fabricanţii şi moşieri 
expropiaţi, bancherii şi marii negustori, elemente deblocate şi epurate din aparatul de stat şi 
chiaburii, slugi ale imperialismului, caută prin orice fel de mijloace: zvonuri alarmiste, injurii, 
manifestări rasiale şi şovine, instigări, misticism religios, mergând până la acte de teroare, 
sabotaj, diversiune, să creeze agitaţie, să alarmeze populaţia, să îndemne la nesupunere, să 
împiedice construirea socialismului”. Intrau în atenţia organelor de represiune toţi cei care 
„lansează sau răspândesc zvonuri alarmiste tendenţioase, duşmănoase, ascultă şi difuzează 
propaganda deşănţată a posturilor de radio imperialiste, toţi cei care aduc injurii PMR, 
conducătorilor săi”. De asemenea, erau pasibili de internarea în lagăr cei care frecventau 
„bibliotecile, concertele şi în general manifestările propagandistice ale legaţiilor imperialiste”39. 

Suprapunând definiţia termenului de „legislaţie represivă” peste cazul comunismului 
românesc postbelic, observăm că aceasta se potriveşte perfect. Legislaţia represivă este un tip 
de legislaţie care are drept obiectiv marginalizarea sau eliminarea unui grup social, a unei 
categorii de indivizi catalogaţi negativ de către regim. Ea poate apărea fie ca formă deschisă, 
când regimul îşi asumă pe faţă dreptul represiv, ca mijloc necesar pentru atingerea scopurilor 
politice ale regimului, sau poate apărea ca formă ascunsă, prin infiltrarea legislaţiei cu o 
viziune ideologică40. Caracterul ideologic al legislaţiei din perioada regimului comunist este 
evident în privinţa analizei constituţiilor comuniste. Acestea conţin numeroase articole care 
nu reprezintă norme juridice, ci declaraţii de natură politică. Articolul 7 al Constituţiei din 
1948 prevedea că „Bunurile comune ale poporului constituie temelia materială a propăşirii 
economice şi a independenţei naţionale a Republicii Populare Române”, iar articolul 12: 
„Munca este factorul de bază al vieţii economice a Statului. Ea este o datorie a fiecărui 
cetăţean. Statul acordă sprijin tuturor celor ce muncesc, pentru a-i apăra împotriva exploatării 
şi a ridica nivelul de trai”. Articolul 3 din Constituţia din 1952 demonstrează subordonarea 
RPR faţă de URSS: „Republica Populară Română s-a născut şi s-a întărit ca rezultat al 
eliberării ţării de către forţele armate ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de sub 
jugul fascismului şi de sub dominaţia imperialistă, ca rezultat al dobândirii puterii moşierilor 
şi capitaliştilor de către masele de la oraşe şi sate în frunte cu clasa muncitoare, sub condu-
cerea Partidului Comunist Român”41. În plus, legislaţia din perioada comunistă ignoră, 
explicit sau implicit, o parte a principiilor fundamentale de drept. Exemplul cel mai complet 

                                                 
38 Ibidem, p. 202. 
39 Vasile Pop, op. cit., 4. 
40 Corneliu Pintilescu, Gulag şi Holocaust: legislaţie discriminatorie şi represivă, articol preluat de pe site-ul: 
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este cel al legalităţii în materie penală, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat decât în 
baza unei legi scrise şi decât pentru fapte calificate ca fiind infracţiuni la momentul comiterii. 
Acest principiu a fost contrazis prin dispoziţiile Decretului-Lege nr. 187/1949, care permitea 
sancţionarea persoanelor prin analogie, chiar dacă fapta lor nu este infracţiune. Dispoziţia este 
reluată de mai multe acte normative, permiţând efectiv sancţionarea oricărei fapte, indiferent 
dacă legea o permitea sau o interzicea, deschizând astfel uşor calea către numeroase abuzuri42. 

Chiar plecând de la garantarea incompletă şi formală a drepturilor fundamentale, regimul 
comunist şi-a încălcat frecvent propria legislaţie. Astfel, articolul 30 din Constituţia din 1948 
prevedea că nimeni nu poate execută o pedeapsă decât în urma unei condamnări pronunţate 
de către o instanţă judecătorească. Totuşi, prin HCM nr. 1554/1954, nepublicată, se dispunea 
trimiterea în coloniile de muncă a „elementelor duşmănoase” pe baza unor decizii emise de 
către o comisie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în urma propunerilor Direcţiei 
Generale a Securităţii şi a Direcţiei Generale a Miliţiei. De asemenea, articolul 8 din Constituţia 
din 1948 prevedea că „Proprietatea particulară şi dreptul de moştenire sunt recunoscute şi 
garantate prin lege”, prin Decretul nr. 256 din 1 martie 1949 au fost trecute „în proprietatea 
statului, ca bunuri ale întregului popor exploatările agricole moşiereşti (...) cu întreg 
inventarul viu, mort şi clădirile”. După o singură zi, Decretul nr. 83 stabilea pedepse drastice 
pentru proprietarii care se opuneau acestor confiscări, anume pedeapsa cu închisoarea între  
5 şi 15 ani. Cu închisoarea între 3 şi 12 ani şi amendă între 25.000 şi 200.00 de lei erau 
pedepsiţi funcţionarii publici care „nu vor executa sau vor împiedica exercitarea însărcinărilor 
ce le revin”43. 

Potrivit unui studiu făcut de Procuratura Generală, în anul 1953, au fost descoperite în 
toate coloniile de muncă deţinuţi numai pe bază de adrese, însoţite de tabele nominale.  
În martie 1953, 2.293 de persoane se aflau în lagărul Peninsula de la Canal, numai în baza 
unor astfel de documente sumare, iar în iulie aceluiaşi an 1.500 de persoane. Procuratura 
Generală a constatat că aceste persoane erau „deţinute în mod ilegal”44. Opoziţia Securităţii a 
făcut să nu se poată dispune eliberarea acestora, iar investigaţiile au încetat ca urmare a 
presiunilor făcute de reprezentanţii poliţiei politice. Abuzurile erau numeroase şi în cazurile în 
care deţinuţii nu erau eliberaţi la data la care se încheia pedeapsa. La 20 iulie 1953, în această 
situaţie se aflau 402 deţinuţi din coloniile de muncă de pe tot cuprinsul României45. 

Instituţia care coordona activităţile de represiune politică era, în primul rând, Securitatea. 
Prin Decretul nr. 221 din 30 august 1948 s-a înfiinţat Direcţia Generală a Securităţii Popo-
rului (DGSP), care a funcţionat formal ca departament al Ministerului Afacerilor Interne. 
Principala sa atribuţie, prevăzută de articolul 2, era: „Apărarea cuceririlor democratice şi 
asigurarea securităţii RPR contra uneltirilor duşmanului din interior şi exterior”. Ofiţerii de 
Securitate erau singurii care aveau competenţa de a instrumenta cazurile de infracţiune ce 
primejduiau „regimul democratic şi securitatea poporului”. Securitatea era condusă de Gheorghe 
Pintilie, care deţinea şi funcţia de ministru adjunct de Interne, avându-i directori adjuncţi pe 
generalii Alexandru Nicolschi şi Vladimir Mazuru, toţi trei agenţi ai serviciilor secrete 
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sovietice46. Şi fiindcă vorbim de servicii secrete să vedem şi caracteristica specifică a 
legislaţiei represive, caracterul secret al acesteia, nu înainte de a menţiona faptul că, 
paradoxal, nici măcar legislaţia represivă, oricât de discriminatorie era, nu a fost respectată de 
către regimul comunist. Astfel, dacă, conform propriilor prevederi, legislaţia represivă era 
îndreptată împotriva chiaburilor şi a clasei capitaliste, în realitate, Securitatea pare să fi purtat 
un război efectiv împotriva muncitorilor şi ţăranilor. De exemplu, dintre cele 3.658 persoane 
trimise între 1958 şi 1964 la muncă obligatorie, 1.899 erau ţărani, 436 erau muncitori, 207 
erau profesori şi învăţători, 241 erau funcţionari etc. Dintre aceştia, 634 nu aveau niciun 
motiv la dosar pentru a suporta pedeapsa decisă de autorităţile comuniste47. 

În concluzie, relativ la caracterul de clasă şi discriminatoriu discrimatoriu al legislaţiei 
represive subliniem că, în fapt, după 23 august 1944, în viziunea conducerii de partid şi de 
stat, societatea română a fost împărţită în două – proletariatul în alianţă cu ţărănimea săracă, 
ai căror reprezentanţi erau „ORGANELE” de partid şi de stat, şi opozanţii pasivi ai comunis-
mului (pentru că cei activi fie au fost lichidaţi, fie se aflau închişi în închisori sau imobilizaţi 
în colonii de muncă la canal, în mine ori în Bărăgan. Dacă, pentru organele de partid şi de 
stat, conducerea PCR a asigurat o imunitate totală, astfel ca „nici un activist cu muncă de 
răspundere să nu poată fi anchetat sau arestat fără aprobarea organului de partid competent”48, 
pentru opozanţii comunismului, reali sau închipuiţi, în februarie 1955, prin Decretul nr. 62, a 
fost introdus în Codul penal art. 193. Acest articol, contrar principiilor de drept, putea fi 
aplicat pentru fapte retroactive şi condamna pe toţi cei care „s-au pus în slujba regimului 
burghezo-moşieresc” cu două pedepse: de la 2 la 8 ani închisoare, erau condamnate persoanele 
cu „activitate contra clasei muncitoare”, şi cu până la 25 ani de închisoare, pentru „activitate 
intensă” contra clasei muncitoare. Aici au fost încadraţi foştii prefecţi, deputaţi şi senatori, 
poliţişti, jandarmi, gardieni publici, gardieni de închisori, membri ai partidelor istorice, 
magistraţi, avocaţi, funcţionari administrativi etc. 

 
3.2.1. Caracterul „secret” al legislaţiei represive. Caracterul secret al legislaţiei represive 

este o altă caracteristică a legislaţiei din perioada comunistă. Legislaţia penală cu caracter 
public, cuprinsă în Codul Penal şi în decretele care l-au modificat, apărute în Buletinul 
Oficial, a fost completată de o serie de decrete şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri sau ale 
Marii Adunări Naţionale, care au consolidat cadrul legal al represiunii. Pornind de la acestea, 
Ministerul de Interne a emis măsurile administrative care vizau categorii de persoane 
considerate indezirabile de regim. Sute de mii de oameni au fost internaţi în lagăre şi colonii 
de muncă, li s-a stabilit domiciliu obligatoriu sau au fost deportaţi, fără a exista o decizie 
judecătorească în acest sens. 

În lipsa posibilităţii de a cunoaşte legislaţia represivă, persoanele au fost condamnate ori 
sancţionate cu măsuri privative de libertate, fiind astfel deschisă calea abuzurilor. Un exemplu 
este Decretul nr. 62 din februarie 1955 prin care a fost completat Codul Penal. Acesta 
incrimina „activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare, desfă-
şurată într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu secret, pe timpul 
regimului burghezo-moşieresc”, pedeapsa fiind temniţă grea, pe viaţă, şi confiscarea totală a 
averii. Tot cu caracter secret a fost şi HCM nr. 1154/1954 privind „domicilierea în centrele 
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aglomerate”. Articolul 2 al HCM stipula că se pot stabili în oraşe „angajaţii organelor şi 
instituţiilor statului, ai întreprinderilor şi organizaţiilor obşteşti, militarii mutaţi în interes de 
serviciu şi descendenţii acestora, numai în baza obţinerii unei repartiţii de locuinţă şi a unei 
vize de mutare eliberată de Miliţie”. Această hotărâre a fost completată ulterior printr-un act 
normativ ceva mai elaborat, care cuprindea 20 de articole, structurate pe cinci capitole. Având 
menţiunea „nepublicată”, acest text de lege secret a constitut baza măsurilor administrative de 
stabilire a domiciliului forţat şi de internare în lagărele şi coloniile de muncă, până la 
abrogarea sa49. 

Conform notei de studiu nr. 00880015 din 14 decembrie 1967, întocmită de Serviciul  
C al Consiliului Securităţii Statului, începând cu anul 1949 s-au stabilit măsuri de dislocare şi 
fixare de domiciliu obligatoriu, internare în colonii şi unităţi de muncă, şi acordare de loc de 
muncă obligatoriu, unor categorii de persoane care, fără a putea fi condamnate penal, făceau 
obiectul acestor măsuri represive ale regimului comunist50. Aceste acte normative aveau un 
caracter secret. Dacă ar fi fost date publicităţii, regimul de democraţiei populare de la Bucureşti 
ar fi dezvăluit întregii lumi mijloacele represive utilizate pentru controlul populaţiei. Un alt 
motiv al secretizării ţine de faptul că acestea încălcau chiar prevederile constituţionale ale 
RPR, oricât de formale erau acestea, referitoare la drepturile şi libertăţile individuale: 
„Inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului, libertatea cuvântului şi dreptul de asociere”51. 

Decretul nr. 6 din 1950 relativ la înfiinţarea unităţilor de muncă, rezolva două probleme 
ale regimului: nevoia acută de forţă de muncă, dar şi necesitatea de a decongestiona sistemul 
penitenciarelor. Acest decret a fost completat prin Ordinul nr. 100 al MAI din 3 aprilie 1950, 
prin care se stabileau categoriile de persoane care putea face obiectul internării: „Cei ce 
lansau sau răspândeau zvonuri alarmiste, cetăţenii români care întreţineau legături de prietenie 
cu membrii familiilor ambasadelor imperialiste, cei care aduceau injurii Partidului Comunist”. 
Termenele internărilor puteau varia între 6 luni şi 2 ani. Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 
nr. 1554 din 22 august 1952, unităţile de muncă au fost transformate în colonii de muncă, 
adăugându-se noi categorii de persoane care puteau fi internate: „foştii poliţişti, foştii 
condamnaţi, începând din 1945, pentru trecerea frauduloasă a frontierei, cei ce duceau acţiuni 
duşmănoase atât la sat, cât şi la oraş, elemente cu un trecut reacţionar cunoscut, cadre active 
ale fostelor grupări şi partide fasciste şi burghezo-moşiereşti”. Prin aceeaşi hotărâre erau 
înfiinţate şi batalioanele de muncă, destinate „bărbaţilor fără o ocupaţie permanentă, specu-
lanţilor”52. 

HCM nr. 1554 din 1952 prevedea: „Art. 1. Având în vedere rezistenţa tot mai activă a 
elementelor duşmănoase şi faptul că acestea încearcă încontinuu să saboteze în mod organizat 
măsurile Guvernului şi Partidului, îndreptate spre întărirea dictaturii proletariatului şi 
construirea cu succes a socialismului; pentru a uşura supravegherea activităţii elementelor 
duşmănoase şi străine de clasa muncitoare, pentru a le atrage la muncă de utilitate socială şi 
pentru a curăţa cele mai importante centre vitale ale societăţii de elementele duşmănoase, se 
va admite ca măsură excepţională, provizorie, internarea administrativă pentru efectuarea 
muncii obligatorii. În acest scop se organizează colonii şi batalioane de muncă şi domiciliu 
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obligatoriu”. Regimul domiciliului obligatoriu se aplica pentru „toţi exploatatorii”, fie că 
vorbim despre moşieri, bancheri, mari funcţionari, foşti proprietari de fabrici şi îndreprinderi, 
rudele celor fugiţi din ţară etc. Stabilirea domiciliului obligatoriu se făcea la nivel regional, cu 
avizul Comisiei Centrale. Părăsirea domiciliului obligatoriu şi a locului de muncă obligatoriu 
se pedepseau cu închisoare de la 3 la 5 ani53. Din cercetarea celor aproximativ 70.000 de fişe 
matricole penale, s-a constatat că au fost emise numeroase decizii de internare în unităţi sau 
colonii de muncă care cuprindeau, fiecare, câteva sute de nume. O parte dintre acestea prelun-
geau termenul de internare, altele stabileau acest regim după expirarea termenelor pedepselor 
pronunţate de justiţie, altele acţionau retroactiv asupra unor deţinuţi ce fuseseră reţinuţi 
abuziv, cu ani în urmă, de organele de Securitate sau de Miliţie. Arestările şi internările în 
lagărele şi coloniile de munca au atins cel mai înalt nivel în anul 1952. În acest an, au fost 
operate 24.826 de arestări şi 11.913 internări în unităţile de muncă54. 

 
3.3. Dreptul penal, instrument represiv în slujba puterii. Originile sistemului de drept 

penal totalitar se află evident în constituţiile din perioada comunistă, ce reduc gestul de 
rezervă intelectuală sau de credinţă religioasă la nivelul unui act de subminare a ordinii publice. 
Acordarea cu generozitate a drepturilor de natură socială (dreptul la odihnă, dreptul la pensie 
şi ocrotirea familiei) face parte din modalităţile prin care noul regim din România şi-a 
imaginat un pact social sui generis. În schimbul asigurării cadrului material de viaţă, în 
condiţii de planificare, comunitatea de cetăţeni renunţa la exercitarea critică a libertăţilor indi-
viduale. Represiunea este astfel gândită să-i sancţioneze pe cei care nu subscriu la clauzele 
întemeietoare ale noii societăţi totalitare. 

În căutare de legitimitate politică, noua putere comunistă şi-a creat propriile ei legi, care 
au oferit suport juridic măsurilor represive adoptate împotriva oricărei forme de opoziţie. 
Legislaţia care a stat la baza represiunii din România comunistă, a cunoscut fluctuaţii de la o 
etapă la alta, funcţie de contextul intern şi extern. Întotdeauna, în perioadele premergătoare 
declanşării represiunii, erau operate modificări asupra prevederilor Codului penal55. Astfel, la 
alineatul 1 al articolului 1 din „Dispoziţiile generale” ale Codului penal modificat, publicat în 
Buletinul Oficial din 27 februarie 1948, era prevăzut principiul neaplicării retroactive a 
prevederilor penale: „Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă care, în timpul când a fost 
săvârşită, nu era prevăzută de lege ca infracţiune şi nici condamnat la alte pedepse sau supus 
la alte măsuri de siguranţă decât acelea pe care le prevede legea. Faptele socialmente 
periculoase, care au o vădită asemănare cu vreuna din faptele prevăzute de legea penală, se 
socotesc ca fiind implicit prevăzute şi pedepsite prin dispoziţiunea de lege care prevede şi 
pedepseşte fapta asemuitoare. 

Socialmente periculoase, în înţelesul alineatului precedent, sunt acele fapte cari prin 
natura lor, sau prin felul comiterii aduc atingere sau pun în primejdie siguranţa Statului sau 
ordinea socială. În cazul prevăzut de al. 2 şi 3, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare 
decât de procurorul general”. 

Aplicarea retroactivă era dispusă în Codul penal numai în cazul unor măsuri de siguranţă 
sau putea însoţi sau înlocui pedepsele penale. Articolul 4 prevedea că „Legile care prevăd 
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măsuri de siguranţă se aplică şi infracţiunilor comise anterior punerii lor în vigoare”. 
Această prevedere a permis emiterea decretelor, hotărârilor şi ordinelor secrete ale Ministe-
rului Afacerilor Interne, pe baza cărora s-au declanşat deportările, s-au înfiinţat coloniile de 
muncă sau a fost stabilit domiciliu obligatoriu pentru anumite categorii de cetăţeni. Prin 
Decretul nr. 187 din 30 aprilie 194956 era modificat conţinutul articolul 1, precizându-se doar 
că: „Legea penală are drept scop apărarea RPR şi a ordinii sale de drept împotriva faptelor 
periculoase pentru societate, prin aplicarea măsurilor de apărare socială faţă de persoanele 
care săvârşesc asemenea fapte”57. Decretul nr. 187/1949 pentru modificarea şi abrogarea 
unor dispoziţiuni din Codul penal, prin modificarea art. 21, obliga instanţa să ţină seama la 
aplicarea pedepsei de „pericolul social pe care îl reprezintă infracţiunea, şi infractorul”. Acest 
principiu nou de aplicare de către instanţă însoţea o prevedere nouă care urma să se aplice 
doar pentru condamnaţii de drept comun în sensul reeducării şi reintegrării lor în societate. 
Pentru ei se introducea obligaţia ca, în cazul liberării condiţionate, „să muncească potrivit cu 
puterile şi aptitudinile sale, respectiv să îşi continue studiile sau pregătirea profesională” în 
cazul în care acestea le fuseseră întrerupte în detenţie. Această atitudine faţă de pedeapsă era, 
bineînţeles, discriminatorie, condamnaţii pentru infracţiuni politice nu beneficiau de un astfel 
de tratament58. 

Instrumentul principal utilizat de autorităţile comuniste ca justificare a actelor de repre-
siune a fost articolul 209 din Codul Penal. Acest articol incrimina „uneltirea contra ordinii 
sociale”. Modificările operate între 1953 şi 1957 au transformat acest articol într-o adevărată 
unealtă aflată la îndemână Securităţii. Articolului 209 îi erau adăugate prevederi noi prin 
Decretul nr. 202 din 14 mai 1953, incluse în Secţiunea 1 bis, care condamnă „subminarea 
economiei naţionale şi sabotajul contrarevoluţionar”. Prin articolul 2091, aceste infracţiuni 
erau pedepsite cu muncă silnică între 5 şi 25 de ani şi confiscarea totală sau parţială a averii. 
Dacă pedeapsa era considerată gravă, se putea aplica pedeapsa capitală. În 1957 articolul 209 
a suferit noi modificări. În prima variantă a acestuia, uneltirea era considerată delict. Pedeapsa 
era închisoarea corecţională de la 6 luni la 3 ani şi interdicţia corecţională de la 1 an la 3 ani, 
pentru delictul de „constituire de asociaţii secrete pentru răsturnarea violentă a ordinii de stat 
sau stabilirea de legături cu persoane din străinătate în scopul uneltirii”, pedeapsa era închi-
soarea corecţională de la 3 la 7 ani şi interdicţia corecţională de la 3 la 5 ani. Prin Decretul  
nr. 469 din 1958 uneltirea devenea infracţiune. Astfel, pedeapsa era mărita la muncă silnică 
de la 15 la 25 de ani şi degradarea civică de la 5 la 10 ani, pentru infracţiunea de „iniţiere sau 
participare la organizaţii ce urmăreau schimbarea ordinii sociale existente în stat”. Propaganda 
în favoarea unei asemenea organizaţii sau sprijinirea ei erau pedepsite cu închisoarea corec-
ţională de la 3 la 10 ani. 

Infracţiunile economice erau sancţionate conform prevederilor articolul 268 Cod Penal, 
căruia, în 1958, i s-au adus o serie de modificări. Pentru infracţiunile minore, cum ar fi 
„producţie de proastă calitate sau fără respectarea normelor”, „lipsa de grijă gospodărească”, 
„degradarea din nesocotinţă a tractoarelor”, erau prevăzute pedepse cu închisoarea de până la 
5 ani, amenzi şi confiscarea bunurilor. Aceleaşi pedepse erau aplicate şi celor care se opuneau 
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colectivizării. Pentru condamnarea aderenţilor mişcărilor de rezistenţă armată, art. 207-218 
din Codul penal au suferit modificări în sensul înăspririi pedepselor prin Decretul nr. 318 din 
1958 şi Decretul nr. 1 din 1959. Prin aplicarea Decretului nr. 318, „actele violente”, care erau 
incriminate de art. 207 Cod penal, deveneau „acte de teroare”, iar pedeapsa iniţială, care era 
închisoarea de la 5 la 10 ani şi degradarea civică între 3 şi 12 ani, devenea pedeapsă cu 
moartea şi confiscarea averii. Decretul nr. 1 aducea o nouă modificare art. 207 Cod penal, 
stipulând că: „Tentativa de săvârşire a actelor de teroare se pedepseşte asemenea faptei 
consumate”. Campania împotriva elitei intelectuale, declanşată în 1958, a determinat noi 
modificări asupra legislaţiei penale. Prin Decretul nr. 318 pentru „infracţiunile de crimă de 
trădare de patrie, colaborare cu duşmanul pe timp de pace sau de război, divulgarea de secrete 
privind capacitatea de apărare a ţării”, specificate în art. 184-188 Cod penal, pedeapsa era 
majorată la pedeapsa cu moartea. O altă majorare la pedeapsa cu moartea era operată asupra 
articolul 1942, care incrimina „transmiterea de secrete statelor străine, organizaţiilor contrare-
voluţionare sau persoanelor particulare, când acestea sunt în serviciul unor puteri străine”59. 

Regimul încuraja colaboraţioniştii. Astfel, prin Decretul nr. 469 din 30 septembrie 1957 
se adăugă la art. 228 Cod penal o prevedere care invită la colaborarea cu organele de anchetă 
deoarece erau „scoase de sub urmărirea penală persoanele care au înştiinţat autorităţile 
competente sau care, chiar după ce culpabilii au fost descoperiţi şi s-a început urmărirea, au 
înlesnit arestarea acestora”. Articol 228 Cod penal sancţiona omisiunea de denunţ cu închi-
soarea corecţională de la 1 la 2 ani. Pedeapsa a fost mărită la închisoarea corecţională de la  
3 la 10 ani prin Decretul nr. 318 din 1958. 

 
3.4. Modelul sovietic: sursă şi temei al dreptului penal român. Comunismul din România a 

fost impus de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.), motivaţia acestor acţiuni de 
lichidare a claselor suprapuse şi a proprietăţii o găsim în operele celui ce a fost ideologul 
comunismului – V.I. Lenin. „Dictatura proletariatului – spunea Lenin – nu înseamnă sfârşitul 
luptei de clasă, ci continuarea ei în forme noi. Dictatura proletariatului este lupta de clasă a 
proletariatului, care a învins şi a luat în mâinile sale puterea politică, împotriva burgheziei 
învinse, dar care n-a fost nimicită, care nu a dispărut şi nu a încetat să opună rezistenţă, care 
îşi înteţeşte rezistenţa”60. Tot sistemul juridic comunist a fost construit şi a funcţionat pe 
principiul luptei de clasă după modelul stalinist. I.V. Stalin, în cuvântarea sa din 4 mai 1935 
privind problema cadrelor, spunea: „Trebuie înainte de toate să învăţăm să preţuim oamenii, 
să preţuim cadrele, să preţuim fiecare activist care poate fi de folos cauzei noastre comune”61. 
Mai mult, presa scrisă şi audiovizuală, cuvântările organelor de partid şi de stat, manualele 
din învăţământ abundă în fraze de genul: „Numai în societatea socialistă capătă, pentru prima 
dată, o adevărată valoare şi se bucură de o reală ocrotire acele relaţii sociale care privesc 
atributele inerente persoanei, acele drepturi absolute în sensul cărora fiecare om se află în 
raporturi cu toţi ceilalţi membri ai societăţii, opunând tuturora dreptul său de a se bucura de 
viaţă, de sănătate, de libertate personală şi de demnitate personală – fiecare membru al socie-
tăţii având obligaţia de a se abţine de la orice act prin care ar încălca acel raport, prin 
atingerea obiectului acestuia, viaţa, sănătatea, libertatea, demnitatea omului”62. 
                                                 

59 Ibidem, pp. 24-25. 
60 V.I. Lenin, Opere, vol. 28, p. 365. 
61 I.V. Stalin, Problemele leninismului, ed. a III-a, Editura pentru Literatură Politică, Bucureşti, 1952, p. 511. 
62 V. Râpeanu, op.cit., p. 69. 
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Fundamentele ideologice ale statului constituiau premisa de fond a spectacolului 
pragmatic comunist. Se pornea de la credinţa în telosul marxist-leninist al construirii societăţii 
comuniste ca o legendară Arcadie construită conştient de către Om, corect spus, de către 
proletariat. Această reformă radicală trebuia să înceapă printr-o represiune nemiloasă a foste-
lor „clase exploatatoare”. Pentru noii reformatori sociali momentul represiv era esenţial, iar 
consecinţele negative se vor resimţi mult timp. Instrumentul principal al represiunii comuniste 
a fost justiţia ca expresie a noului „stat de drept comunist”.63 Funcţionarea statului comunist, 
performanţa sau deficienţa sa depindeau sub raport funcţional de noua structură a instituţiilor, 
de raţionalizarea şi ierarhizarea competenţelor, de conexiunea sistemului de control şi decizie, 
dar şi de capacitatea funcţionarilor şi activiştilor de partid, directori, miniştri etc., de a face 
faţă exigenţelor normative ale noului colos birocratic al statului de drept comunist.  

Fără a face un excurs istoric asupra statului de drept, trebuie să menţionăm că, în doctrina 
de specialitate sau în gândirea comună, statul de drept evocă ideea unui stat raţional, limitat în 
puterile şi prerogativele sale de către Drept, în contrast cu statul abuziv şi discreţionar al cărui 
prototip erau statul feudal absolutist sau statele despotice relevate de istorie. După Revoluţia 
Franceză şi dezvoltarea democraţiei burgheze, puterea statală a fost raţionalizată şi ordonată 
printr-o reţea complexă de norme juridice pentru a proteja societatea de abuzurile şi capriciile 
suveranului sau ale puterii politice. Teoria autolimitării statului prin Drept este semnificativă 
pentru evoluţia raţionalităţii politicii. Dar complexitatea relaţiei dintre Stat şi Drept ne poate 
conduce la o contradicţie greu de depăşit. Statul este limitat de către Drept; dar însuşi Dreptul 
este rezultatul procesului legislativ care se realizează prin organele statului (puterea legislativă, 
guvern, putere locală). Depăşind controversele doctrinare şi disputele politice se ajunge la un 
consens privind importanţa dreptului pentru stabilitatea şi dinamica politică, dar şi pentru 
buna funcţionare a statului. Cetăţenii înţeleg că dreptul este garantul libertăţii şi scut împotriva 
abuzurilor puterii politice. Problema rămâne deschisă, iar experienţele nefericite ale statului 
totalitar (fascist, nazist sau comunist) ne arată cum un stat opresiv, tiranic, nedemocratic, 
înlănţuind cetăţenii în servitute şi obedienţă funcţionează într-un regim juridic instituit de 
către stat, în dispreţul principiilor umaniste de libertate. Înţelegerea concretă a statului de 
drept, a interacţiunii statului cu regimul juridic ne poate edifica asupra dialecticii şi opresiunii 
în societatea contemporană. 

Asemenea, „Exploratorului care ar fi vrut să întrebe încă multe lucruri, dar în prezenţa 
osânditului nu mai întrebă decât: «Îşi cunoaşte sentinţa?». «Nu», răspunse ofiţerul (...). «Dar 
ştie măcar că a fost, de fapt, condamnat?». «Nici asta», spuse ofiţerul şi-i zâmbi explorato-
rului, «Nu se poate, reluă exploratorul, trecându-şi mâna peste frunte, atunci omul ăsta nu ştie 
nici măcar acum ce ecou a avut apărarea lui?». «N-a avut ocazia să se apere», ripostă ofiţerul 
privind într-o parte, ca şi cum ar fi vorbit pentru sine, nevrând să-l jignească pe explorator 
prin relatarea unor lucruri de la sine înţelese”. Rândurile de mai sus, scrise de Franz Kafka în 
1919, în Colonia penitenciară64, par să prefaţeze modul de înfăptuire a justiţiei în cazul 
regimurilor comuniste. Aproape simultan cu publicarea lucrării lui Kafka, Lenin, referindu-se 
la distrugerea justiţiei ţariste, afirma nonşalant: „Lăsaţi să se strige că noi, fără a transforma 
vechea Justiţie, am aruncat-o deodată la gunoi! Noi am curăţat, prin aceasta, drumul adevăratei 
                                                 

63 A se vedea, pentru detalii, Octavian Opriş: Statul de drept şi justiţia înainte şi după 1989, preluat de pe 
site-ul: http://www.punctulcritic.ro/octavian-opris-statul-de-drept-si-justitia-inainte-si-dupa-1989.html. 

64 Franz Kafka, Colonia penitenciară, Ed. Humanitas Multimedia, Bucureşti, 2015. 
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Justiţii populare”. O astfel de justiţie, represivă, avea să cunoască şi România în a doua 
jumătate a secolului trecut65. 

Aparatul represiv a acţionat pe tot parcursul regimului ca un tot unitar. Celelalte instituţii 
au înţeles cel mai bine rolul care îi revenea aparatului judiciar. Adevărata utilitate a reformei 
justiţiei este expusă într-un raport al altei instituţii represive, DGSP, imediat după înfiinţare. 
„Noua justiţie” avea sarcini noi pe care vechea justiţie nu la putea îndeplini: „Justiţia populară 
prin conţinutul şi sarcinile ei ocupă o poziţie diametral opusă justiţiei burgheze. În urma 
reformei justiţiei din anul 1948 au luat fiinţă tribunalele populare care au rolul ca prin legile 
ce urmează să se aplice să lovească pe de o parte în interesele burgheziei, iar pe de altă parte 
să apere interesele poporului muncitor”66. Astfel a fost recreat dreptul pentru ca acesta să 
poată face faţă noilor sarcini care îi reveneau. Teoriile sovietice în această materie se refereau 
la prima etapă a instaurării noului sistem de drept ca având următoarele obiective principale: 
cucerirea puterii şi sfărâmarea vechiului aparat de stat şi crearea celui nou, nimicirea regimului 
de clasă vechi, naţionalizarea mijloacelor de producţie şi preluarea economiei naţionale.  
În acest sens, un rol esenţial l-a avut Ministerul Justiţiei, al cărui ministru din acea perioadă a 
fost Lucreţiu Pătrăşcanu, a fost implicat în toate cele trei activităţi, punând în slujba noului 
regim expertiza sa în materie legislativă67. 

Tot după model sovietic, în domeniul dreptului penal, infracţiunea a căpătat caracter de 
clasă. Obiectul infracţiunii rezulta implicit din caracterul socialmente periculos al faptei. Dacă 
aducea atingere ordinii de drept, infracţiunea era, implicit, îndreptată împotriva regimului de 
democraţie populară. Cât despre infracţiunile îndreptate direct împotriva regimului acestea 
erau socotite drept cele mai periculoase. Prin urmare, principala funcţie a pedepsei penale a 
devenit anihilarea adversarului politic68, iar istoriografia din ultimele două decenii a scos cu 
prisosinţă în evidenţă faptul că regimul comunist din România a calchiat practic regimul 

                                                 
65 A se vedea, pentru detalii, Florian Banu, Instrumentalizarea justiţiei de către regimul comunist (1945-

1958), Caietele CNSAS, anul II, nr. 2, 2009, p. 121-146. 
66 I. Crăcană, op. cit., p. 157. 
67 Lucreţiu Pătrăşcanu, comunistul-intelectual apreciat de intelectuali, urât de tovarăşii de partid. Istoria 

contrafactuală încă îi face mari servicii şi construieşte în jurul său o altfel de Românie comunistă, mai puţin 
criminală. Acesta este Lucreţiu Pătrăşcanu, primul ministru comunist în guvernele postbelice, care controlează 
justiţia în perioada ’44-’48 şi nu ezită să trimită în închisoare liderii partidelor istorice. Pentru serviciile sale, nu este 
premiat, ci executat. „23 august 1944, mai spre seară. Lucreţiu Pătrăşcanu, comunist de catifea, de salon, dar tot 
comunist, merge la Palatul Regal din Capitală. Mareşalul Antonescu fusese arestat, regele Mihai preluase, printr-o 
lovitură de stat, frâiele României şi denunţase alianţa cu Germania nazistă, iar acum se pregătea să fugă la Dobriţa, în 
Oltenia. Palatul Regal, Bucureştiul, România fierbe, dar Lucreţiu Pătrăşcanu se grăbeşte să fie primul la împărţirea 
supei puterii: vrea să fie ministru al Justiţiei în noul guvern. Regele e de acord. Dar monarhul „păstra o simpatie 
sinceră” pentru comunistul galant, după cum arată nota informativă nr. 60 din 29 ianuarie 1946, aflată în dosarele 
Siguranţei Generale. Primul venit, primul servit: ceilalţi lidei politici care pregătiseră lovitura de stat de la 23 august, 
Iuliu Maniu, Dinu Brătianu ori Constantin Titel-Petrescu, sunt nevăzuţi în ziua complotului. Pătrăşcanu simte 
momentul istoric, e acolo, lui nu-i e teamă de consecinţele actului, este chiar autorul declaraţiei, redactată împreună 
cu un alt comunist, prietenul său Belu Zilber (născut Herbert Zilber), se ocupă de înregistrarea şi difuzarea declaraţiei 
lui Mihai I care pune capăt dictaturii militare şi anunţă întoarcerea armelor. În paralel cu declaraţia, se ocupă şi de 
problema lui Ion şi Mihai Antonescu. Mircea Ioaniţiu, secretarul regelui Mihai şi martor al evenimentelor, aduce mai 
multe lămuriri în cartea sa „Amintiri şi reflecţiuni”. Din ilegalist comunist arestat la domiciliu, la Poiana Ţapului, 
Pătrăşcanu devine un important al zilei. Cum ajunge în această postură? Şi mai ales cum a fost executat, îm chip 
barbar, chiar de către tovarăşii săi comunişti, aflăm explicaţii tocmai de la cumnatul său, Petre Pandrea, (Petre 
Pandrea este pseudonimul literar al lui Petre Marcu (1904-1968), avocat, scriitor, publicist, eseist român şi membru 
post mortem al Academiei Române care în „Memoriile mandarinului valah”, Editura Vremea, Bucureşti, 2011, ne 
dezvăluie adevărata faţă a lui Lucreţiu Pătrăşcanu. 

68 I. Crăcană, op. cit., p. 157. 



Valentin-Stelian Bădescu 51 

 

sovietic. Cu toate acestea, anumite aspecte ale organizării şi funcţionării regimului nu au fost 
aprofundate, cercetătorii mulţumindu-se, în numeroase cazuri, cu formularea unor enunţuri 
sentenţioase, dar fără a se mai osteni cu „disecţia” instituţiilor edificate de comunişti în scopul 
acaparării şi păstrării puterii politice. Cazul Justiţiei ni se pare edificator din acest punct de 
vedere. Deşi puterea judecătorească, alături de cea legislativă şi executivă, reprezintă o 
componentă esenţială a statului modern, prea puţine din studiile consacrate istoriei României 
în cea de-a doua parte a secolului al XX-lea s-au ocupat de aspecte ţinând de evoluţia 
organizării şi funcţionării Justiţiei69. Cu atât mai puţin cu privire la fenomenul continuităţii şi 
discontinuităţii dreptului nostru penal. 

3.5. Continuitate şi discontinuitate în dreptul penal român 

3.5.1. La vremuri noi, tot noi! Această aserţiune din titlul de mai sus ar putea surprinde, 
numai că preluarea puterii politice de către comunişti nu a însemnat distrugerea vechiului stat 
capitalist, ci transformarea acestuia în sensul noii ideologii. Mai importantă decât structura 
organizatorică, transformarea o sesizăm pregnant în sfera finalităţilor, a scopurilor ce trebuiau 
realizate de noua structură statală. Construirea noii societăţi avea o componentă teleologică 
vizând o societate a bunăstării comuniste, dar şi metode şi tehnici specifice pentru a realiza 
acest ideal. Momentul pragmatic îl constituia eliminarea fostelor clase dominante şi în acest 
scop practicile statale au fost represiunea, coerciţia, teroarea şi injustiţia. Partea constructivă, 
economică şi socială va urma după „curăţirea societăţii de elemente reacţionare, ostile noii 
societăţi”.  

Ştim că dreptul este ligamentul esenţial care menţine soliditatea edificiului statal. Structura 
instituţională, delimitarea competenţelor şi răspunderilor, statutul conducătorilor, şefilor şi 
subordonaţilor, a oamenilor politici şi tehnocraţilor, birocraţia sunt disciplinate şi reglemen-
tate de către normele juridice. Astfel, dreptul şi slujitorii săi au avut un rol important în 
edificarea şi transformarea societăţii comuniste. Unul dintre primele obiective ale conducerii 
politice a fost schimbarea sistemului judiciar. În consecinţă, au fost modificate modul de 
organizare şi funcţionare a instanţelor de judecată, a procuraturii şi organizarea şi funcţio-
narea Ministerului de Interne şi a serviciilor secrete. Aceste modificări de structură şi funcţio-
nare au drept consecinţă restructurări, eliminări din serviciile publice a celor nedoriţi, cadre 
calificate din sistemul judiciar (magistraţi, procurori etc.), ofiţeri, funcţionari etc. Schimbarea 
„cadrelor” din justiţie a însemnat o contra-selecţie ce va afecta pe termen lung calitatea 

                                                 
69 Petrache Zidaru, Tribunalele militare – un secol şi jumătate de jurisprudenţă (1852-2000), Bucureşti, 

Editura Universul Juridic, 2006 (pentru numeroasele minusuri ale lucrării, vezi recenzia realizată de Iuliu 
Crăcană în „Caietele C.N.S.A.S.”, anul 1, nr. 1/2008, p. 239-251); Cezar Mâţă, „Justiţia populară”: între 
represiune şi coerciţie (1948-1953), în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, serie nouă, vol. III, 2004, 
p. 109-116; Florin Şperlea, Cazul Pătrăşcanu şi procesele staliniste din „democraţiile populare”, în „Revista de 
Istorie Militară”, nr. 4-5/2004, p. 60-64; Oana Ilie, Tribunalul Poporului – instrument al justiţiei proletare, în 
„Muzeul Naţional”, 15, 2003, p. 425-443; Marius Oprea a inserat un subcapitol intitulat Justiţia ca poliţie 
politică în una din lucrările sale, dar, de fapt, respectivul capitol este consacrat legislaţiei represive elaborată de 
regimul comunist în perioada 1948-1958, şi nu organelor de justiţie – Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a 
Securităţii (1948-1964), Iaşi, Ed. Polirom, 2008, p. 116-126. Surprinzătoare este şi opţiunea autorilor Raportului final, 
care, în ciuda faptului că au inclus în partea a II-a a raportului un capitol intitulat Instituţiile juridice, au 
consacrat doar o singură pagină (p. 201) instituţiilor juridice ale regimului comunist, restul capitolului tratând 
legislaţia comunistă, constituţiile şi „caracterul ilegitim al regimului” – cf. Comisia Prezidenţială pentru Analiza 
Dictaturii Comuniste din România, Raport final, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, 
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2007, p. 201-212. 
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actului de justiţie, generând ilegalităţi, nedreptăţi, intoleranţă şi agresivitate, realizată chiar de 
către cei de la care se aştepta protecţie judiciară şi legalitate. De altfel, legalitatea era o formă 
a nedreptăţii şi violenţei, realizată prin intermediul legilor, cu un scop precis conturat şi apoi 
realizat. Noii anchetatori, judecători, ofiţeri sau subofiţeri erau „oameni din popor”, cu studii 
elementare sau absolvenţi ai unor rapide şcoli juridice, de câteva luni, dar devotaţi „cauzei co-
muniste” care aveau menirea să elimine „vechii exploatatori” şi „duşmanii de clasă”. Fără 
îndoială, din vechiul aparat au rămas mulţi slujbaşi ai justiţiei, schimbând rapid conştiinţa 
morală şi profesională, pentru a-şi menţine postul sau a nu fi supuşi unei represiuni iraţionale 
şi nedrepte. Într-o altă cheie de abordare, vom surprinde din nou, dar adevărul trebuie spus, 
oricât de dureros ar fi. Mai folosim şi acum vechiul limbaj de lemn şi abordarea ideologică 
tributară doctrinei juridice din perioada comunistă70, chiar dacă după anul 1989 s-a instaurat o 
nouă ordine politică care a afectat şi sistemul judiciar şi legislativ.  

3.5.2. Unele consideraţii cu privire la juriştii comunişti 
3.5.2.1. Chestiuni precizatoare. Efectele sociale şi morale ale acestei justiţii realizate de 

juriştii momentului s-au gravat adânc în conştiinţa oamenilor. Victimele acestei represiuni 
„legale”, la fel ca şi majoritatea cetăţenilor au încercat sentimentul disperat al pierderii libertăţii 
realizate de către aşa-zişii apărători legali ai ordinii constituţionale. Procesele politice 
împotriva aşa-zişilor „duşmani ai clasei muncitoare” se înmulţeau, tribunalele lucrau non-stop, 
iar şedinţele de judecată se prelungeau toată noaptea. Lagărele şi temniţele deveneau neîncă-
pătoare, iar arestările abuzive fără judecată legală erau o practică curentă. Tribunalele populare 
cu judecători improvizaţi şi asesori populari au generat nedreptăţi, ilegalităţi şi abuzuri din 
ignoranţă şi resentiment, dar şi dintr-o rea-credinţă alimentată ideologic. Dar vremea judecă-
torilor şi procurorilor populari a trecut, deschizându-se calea noii generaţii de jurişti profesionişti, 
şcoliţi şi educaţi în noua tehnică şi ideologie juridică. După eliminarea profesorilor de drept 
din universităţi şi filtrarea partinică a „corpului judiciar” (judecători, procurori, experţi), 
facultăţile juridice au fost revigorate cu noi improvizaţi şi mediocri „specialişti” în „ştiinţe 
juridice” asezonate cu adevărata ştiinţă socială - filosofia marxistă. Filosofia dreptului, 
sociologia juridică, criminologia, psihologia socială, psihologia juridică, logica şi retorica au 
fost eliminate sau reduse la caricatural, marginalizate şi etichetate drept „pseudoştiinţe 
burgheze” menite a crea o falsă conştiinţă socială, îndoctrinând şi îndobitocind oamenii 
pentru a facilita dominaţia burgheziei capitaliste. Devotaţii comunişti, cu un nivel modest de 
cultură generală şi pregătire de specialitate juridică, mulţi provenind din structurile represive 
ale „noii democraţii”, unii eliminaţi prin surda luptă pentru putere, alţii ineficienţi sub raportul 
„simţului practic”, au invadat poziţiile comode şi bine plătite ale învăţământului universitar. 

Nu doar cadrele didactice erau rezultatul unei „selecţii” curioase, interesate, pătrunsă de 
partizanat politic, ci şi învăţăceii acestora, viitorii studenţi. Criteriile de evaluare nu vizau 
inteligenţa, cultura, personalitatea, abilităţile necesare domeniului, ci „originea socială sănă-
toasă” (copii din oameni din popor, muncitori şi ţărani), fiind eliminaţi aprioric copiii din 
părinţi catalogaţi drept burghezi, intelectuali, nemembri ai Partidului Comunist. O nouă scolas-
tică comunistă domina învăţământul juridic, încorsetat de principiile noii teologii marxiste. 
Această tehnică educativă inocula conştiinţa de clasă, stimula agresivitatea faţă de duşmanii 
                                                 

70 Exempli gratia, Liviu P. Marcu, Istoria dreptului românesc, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997 şi destui 
alţi autori de carte juridică, în ale căror lucrări nu regăsim decât vagi referiri la sitiuaţia dreptului în perioada 
comunistă, unele chiar cu aprecieri laudative la adresa liderilor acelor vremuri, precum Ioan Gheorghe Maurer 
sub a cărui „măreaţă domnie” mulţi români au sfărşit în temniţe comuniste. 
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regimului, exercita o dresură administrativă şi învenina conştiinţa personală cu idei şi prin-
cipii dogmatice marxiste (şi acestea exagerate şi răstălmăcite după mintea îngustă a noilor 
ideologi). Astfel, s-a instituit un spaţiu conflictual între „noi şi voi”, între comunişti şi ceilalţi, 
şi a cărei finalitate era represiunea „celorlalţi”, sau convertirea la doctrina noii „elite”, 
botezată „avangardă a clasei muncitoare”. 

 
3.5.2.2. „Noua” viziune antropologică a juristului comunist. Viziunea antropologică a 

juristului comunist era simplă, dogmatică, de neclintit şi totuşi orientată de un ideal umanist al 
„omului nou” contrastând cu elementele negative (duşmanii poporului) ce trebuiau eliminaţi. 
Dincolo de criteriul „originii sănătoase”, selecţia profesională şi socială se făcea şi după apti-
tudinile pentru turnătorii, fanatism ideologic (numita abnegaţie şi devotament pentru cauza 
comunistă), resentiment (pentru duşmanii închipuiţi ai societăţii comuniste). Astfel selecţionaţi, 
noii jurişti vor fi înveşmântaţi în hainele puterii, vor organiza şi realiza marea dresură 
comunistă. Un rol central în această politică judiciară o avea omul resentimentar, ce se voia 
justiţiar, cel care avusese un trecut cenuşiu, o situaţie proastă sau modestă în vechiul regim. 
De aici au apărut mulţi torţionari, activişti, delatori, procurori şi birocraţi fanatizaţi, la fel ca şi 
judecătorii inflexibili, executanţi ideali ai dispoziţiilor politice. Dar nu trebuie uitate nici 
excepţiile, oameni de probitate morală şi profesională, care au menţinut un minim de legalitate, 
moralitate şi decenţă în acele vremuri tulburi, de „entuziasm şi revoluţie comunistă”. Dogmatica 
juridică a galvanizat mintea slujitorilor zeiţei Themis, cu idei simple şi ireconciliabile, cu o 
lipsă de înţelegere despre om şi existenţa sa, despre valori, libertate şi cultură. În acelaşi timp 
s-a creat o conştiinţă de castă, o aroganţă birocratică, dispreţuind pe cei din exterior, pe 
ceilalţi. S-a constituit un ethos birocratic ce se va extinde cu rapiditate şi la celelalte structuri 
administrative sau politice, săpând o prăpastie între funcţionarul public şi cetăţean. 

Din tradiţionala diviziune a puterilor statului (legislativă, judiciară şi executivă) a rămas 
un raport asimetric de forţă şi dominaţie în care puterea politică (puterea executivă) o exercită 
asupra legislativului şi organelor judiciare. Justiţia este instrumentul tehnic al puterii politice 
întruchipate de Partidul Comunist care se considera singurul reprezentant adevărat al poporului. 
Sursa „teoretică”, de luminare doctrinară a funcţiei judiciare era celebrul dogmatic sovietic 
Vâşinschi; un fel de Robespierre sovietic, fundamentând politic şi juridic crimele odioase pe 
care conducerea politică sovietică le-a comis. Deciziile politice erau infailibile în sfera juridică, 
iar juriştii deveneau executanţii fricoşi şi obedienţi ai marilor şi înţelepţilor „lideri politici”. 
Justiţia comunistă realiza un bizar cuplu între represiune şi idealul umanismului comunist. 
Partidul, morala comunistă şi braţul ferm al justiţiei populare realizau stabilitatea şi „progresul” 
societăţii comuniste. Educarea, supravegherea şi pedepsirea formau triada politicii comuniste. 
Organele vigilenţei sociale (securitate, miliţie, activiştii de partid şi turnătorii) asigurau evoluţia 
justiţiei de la represiunea primitivă la disciplinarea juridică, conştientă a societăţii. Pentru a ne 
face o imagine reală a sistemului comunist, va trebui să cercetăm enorma operă juridică 
expusă în nenumăratele dosare penale, ce stau mărturie a tehnicii de a suprima libertatea cu 
ajutorul dreptului. 

Cu trecerea timpului, latura represiv politică s-a atenuat, iar justiţia menţinea doar 
sistemul printr-o birocratizare excesivă a actului de justiţie, exercitând şi funcţia pedagogică a 
educării maselor, mai ales prin procesele „la faţa locului”. De la furturi sau delapidări impor-
tante, afectând patrimoniul public, până la mici infracţiuni, instanţele de judecată se deplasau 
în întreprinderi, adunând salariaţii în hale de producţie sau în sălile de cultură, judecând 
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procese şi realizând astfel funcţia represivă şi preventivă. Efectul scontat al acestor drama-
tizări penale nu s-a realizat, iar statisticile penale nu au înregistrat diminuarea sau stoparea 
criminalităţii economice prin această intervenţie educativă de „pedagogie penală”. 

4. În loc de concluzii, cum trebuie afirmată identitatea dreptului naţional în 
contextul integrării acestuia în ordinea juridică a Uniunii Europene 

Demersul nostru de cercetare ştiinţifică încercă să completeze un spaţiu netratat suficient 
în istoria dreptului românesc, perioada instaurării şi consolidării regimului comunist. Bazat în 
mare parte pe izvoare arhivistice, tratează schimbările instituţionale şi legislative care au urmat 
ideologiei comuniste şi care au făcut posibile atât schimbarea sistemului social şi economic 
cât şi represiunea politică împotriva vechilor elite şi a opoziţiei politice. În cadrul studiului am 
analizat, sumar, în limitele tehnoredacţionale impuse, folosirea de comunişti în propriul 
interes politic a unor reglementări necesare pentru instaurarea unui sistem de drept şi judiciar 
copiat după matriţă sovietică. A fost perioada în care au fost epurate vechile cadre din justiţie 
şi aduse altele noi, cu o slabă pregătire profesională, dar cu origine socială sănătoasă şi un 
ridicat grad de obedienţă, perioada în care instituţiile de drept şi organizarea judecătorească 
au suferit schimbări fundamentale şi în care mecanismele judiciare represive au putut da 
naştere unui lung şir de abuzuri, ale căror efecte frământă şi astăzi societatea românească.  

Desigur, o astfel de întreprindere este departe de a fi una facilă. În primul rând, trebuie 
avute în vedere dificultăţile de documentare. Fonduri arhivistice esenţiale pentru un demers 
de acest gen au fost inaccesibile până de curând, iar altele continuă şi astăzi să fie cvasi-
intangibile pentru cercetătorul de rând71. De asemenea, literatura de specialitate apărută până 
în 1989, abordează aceste aspecte dintr-o perspectivă profund politizată, tratând diversele 
aspecte ale organizării şi funcţionării justiţiei în funcţie de comandamentele ideologice ale 
momentului. Memoriile unor magistraţi şi jurişti ai vremii lipsesc aproape cu desăvârşire72, 
faptul fiind perfect explicabil, căci, în cazul schimbărilor de regim politic, situaţia acestora 
este deosebit de delicată. Slujitorii Justiţiei se văd expuşi unor atacuri simultane, venite atât 
din partea noilor potentaţi, care îi percep ca pe un simbol al orânduirii revolute, cât şi din 
partea criticilor şi oponenţilor regimului, care văd în magistraţi şi jurişti pe oportuniştii care se 
adaptează la cerinţele oricărei puteri73. Eventualul discurs axat pe continuitatea ordinii juridice şi 
a instituţiilor îl face suspect pe slujitorul Justiţiei în ochii tuturor74. Consecinţele imediate ale 
acestei stări de lucruri se concretizează într-o reticenţă sporită în faţa unei eventuale analize a 
trecutului recent. Juriştii care au fost implicaţi direct în reinterpretarea dreptului şi în adaptarea 
acestuia la canoanele ideologice ale vremii, nu vor dori o relevare a rolului pe care l-au jucat 
nu cu mult timp în urmă, transmiţând acest dezinteres pentru trecut şi discipolilor şi adepţilor 

                                                 
71 Vezi cazul aşa-numitelor „mape profesionale” ale magistraţilor care nu pot fi consultate decât de aceştia 

sau situaţia arhivei istorice a Direcţiei de Informaţii Militare. 
72 Există, totuşi, câteva excepţii notabile: Petre Pandrea, Memoriile mandarinului valah”, Ed. Vremea, 

Bucureşti, 2011, Boris Deşliu, Jurnal de avocat, Bucureşti, Ed. Vremea, 2002; Lucian Belcea, Un septuagenar 
îşi aminteşte: oameni, locuri, întâmplări, vol. I-III, Bucureşti, Ed. Teora, 2000-2007; Idem, CV-ul meu: o jumă-
tate de secol în slujba justiţiei, Bucureşti, Ed. Teora, 2008; George Pavel Vuza, Însemnările unui procuror sau 
Procuratura văzută din interior, Ed. Vremea, Bucureşti, 2008. 

73 Elocvente în acest sens sunt numeroasele analize, mai mult sau mai puţin profesioniste, ale desfăşurării 
procesului soţilor Ceauşescu, prezentate în mass-media. 

74 Marius Bălan, Dreptul sub presiunea ideologiei – studiu introductiv la Bernd Rüthers, Dreptul degenerat. 
Teorii ale dreptului şi jurişti proeminenţi în cel de-al Treilea Reich, Iaşi, Ed. Universităţii „A.I. Cuza”, 2005, p. 15-17. 
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lor, mai ales dacă deţin posturi universitare.75 Având în vedere aceste aspecte, pe parcursul 
demersului de faţă ne-am propus obiective limitate: schiţarea cadrului legislativ şi enumerarea 
succintă a modalităţilor prin care partidul comunist a reuşit să-şi aservească Justiţia, 
transformând-o într-un instrument nepreţuit în efortul său de a prelua şi consolida controlul 
deplin asupra societăţii româneşti, dar şi efectele acestora, resimţite din plin, în dinamica 
zilelor noastre. 

Ce vrem să spunem? Vom fi cât se poate de critici şi vom afirma, fără lipsă de echivoc, 
că după lovitura de stat din 1989, s-a instaurat o nouă ordine politică, afectând şi sistemul 
judiciar şi legislativ. Având în minte tratamentul pe care comuniştii l-au aplicat magistraţilor, 
procurorilor şi organelor de poliţie şi de siguranţă ale statului capitalist, după 1944, mulţi 
dintre slujitorii justiţiei comuniste s-au temut că vor suporta retorsiunea unor măsuri coercitive 
asemănătoare. Cei care au instrumentat atâtea nedreptăţi şi abuzuri, acoperiţi de legalitatea 
socialistă şi ideologia marxistă, au depăşit momentul schimbării de regim, rămânând pe 
funcţii, şi reluându-şi puterea şi autoritatea într-un nou context, printr-un cameleonism şi 
făţărnicie necesare conservării şi propăşirii propriei fiinţe. Căderea comunismului nu a în-
semnat prăbuşirea structurii instituţionale a statului şi nicio prigoană iacobină împotriva 
foştilor deţinători ai puterii. Noua ordine „postrevoluţionară” avea nevoie de jurişti, conducători 
administrativi şi directori (acum numiţi „manager”), pentru a putea funcţiona. Cu purtătorii de 
drapele naţionale găurite sau oratorii improvizaţi ai manifestărilor stradale, nu se putea face 
administraţie sau reforme, mai ales în justiţie. De la început trebuia modificată legislaţia în 
articulaţiile sale esenţiale, începând cu elaborarea unei noi Constituţii şi reglementarea 
juridică a puterilor statului (legislativă, judecătorească şi executivă); urma abrogarea regle-
mentărilor administrative şi economice, şi instituirea unor noi dispoziţii legale. Această 
transformare a sistemului juridic comunist avea nevoie de cei care au instrumentat şi au reali-
zat funcţionarea fostului regim. Altfel spus, fosta birocraţie trebuia menţinută în viaţă, rebote-
zată, reorientată şi motivată pentru a susţine edificiul complicat al noii organizări sociale. 
Astfel, rolul justiţiei, al judecătorului, procurorului etc., ca şi al tehnicienilor şi experţilor din 
domeniul legislativ, a avut un rol important în „tânăra democraţie de tip occidental” care se 
constituia în România. Continuitatea birocratică va domina discontinuitatea politică76. 

După şocul căderii regimului comunist justiţia şi-a revenit rapid, iar oamenii legii au privit 
cu optimism noua conjunctură ce oferea şanse pentru arivism şi un statut social şi economic 
mai generos şi o libertate mai mare. Sub influenţa ideilor democraţiei occidentale, „statul de 
drept” devenea obiect de cult, iar justiţia îşi manifesta forţa, întâietatea şi independenţa. Resta-
bilirea drepturilor de proprietate, privatizările şi extinderea rapidă a litigiilor, au însemnat nu doar 
o creştere a procesualităţii civile şi penale, ci şi o supradimensionare a aparatului tehnic 
judiciar. După o scurtă perioadă de relaxare a represiunii penale, creşterea criminalităţii şi a 
infracţionalităţii, în genere, a revigorat reacţia instituţională, iar Parchetul şi instanţele de 
judecată câştigă teren în competiţia dominării instituţionale. Primele revendicări ale oame-
nilor din justiţie vizau creşterea salarizării, a drepturilor şi facilităţilor acestei caste. Se aduceau 
argumente din reglementările altor state europene şi se invocau importanţa excepţională a 
funcţiei, eliminarea tentaţiei de a fi corupţi sau nevoile sporite, datorită condiţiilor vieţii mo-
derne, a confortului şi siguranţei personale. Aceste pretenţii exagerate au fost imediat satisfăcute 
de noii guvernanţi. Creşterea excesivă a veniturilor magistraţilor şi procurorilor generau un 
                                                 

75 F. Banu, op. cit., p. 123. 
76 O. Opriş, op. cit., p.13. 
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dezechilibru inechitabil în sistemul de salarizare privind funcţionarii publici şi alte categorii 
bugetare. Cu tot stimulentul financiar şi avantajele conferite personalului din justiţie, calitatea 
profesională şi soluţiile instanţelor de judecată, de multe ori erau greşite, părtinitoare, expresia 
incapacităţii profesionale sau a interesului. Se observa tot mai des că luptătorii împotriva 
corupţiei erau ei înşişi corupţi. Procurori şi judecători anchetaţi şi condamnaţi de colegii lor 
pentru fapte de corupţie erau doar vârful icebergului infracţional ce plutea în apa tulbure a 
justiţiei româneşti77. 

Lupta politică, corupţia şi conflictualitatea din lumea economică, extinderea litigiilor 
patrimoniale şi inflaţia legislativă, amplificată de ignoranţa tot mai accentuată a cetăţenilor, a 
conducătorilor şi conduşilor, a determinat şi creşterea prestigiului, forţei şi autorităţii puterii 
judecătoreşti. La început, observator neutru, arbitru şi paznic al legalităţii actului politic sau 
economic, justiţia se va implica tot mai mult în politică, având un rol decisiv în urmărirea 
penală sau condamnarea unor oameni politici, devenind uneori părtinitoare şi interesată în 
promovarea anumitor soluţii judiciare. Vârfurile puterii judecătoreşti depindeau de puterea 
politică cu ocazia numirilor sau promovării, iar rolul preşedinţiei a fost esenţial. Noile structuri 
ale conducerii justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii nu era doar organism profesional, 
ci exercita şi presiune politică. Ministerul Justiţiei, expresie sintetică a politicului în justiţie, 
avea un rol modest în raport cu numeroasele forţe informale şi organizaţionale care influenţau 
actul juridic. Progresiv, justiţia va domina realitatea politică şi economică din cauza creşterii 
conflictualităţii şi ilegalităţii, care impunea în mod firesc intervenţia organelor judiciare.  
În acelaşi timp, o guvernare a judecătorilor, care pot lua decizii la comandă sau în interesul 
unor grupuri de oameni, reprezintă o temă de reflecţie foarte actuală, mai ales în condiţiile 
noastre, când judecătorii se folosesc de statutul asigurat de Constituţie şi legea organică, aşa 
cum am spus în cele ce preced, lor fiindu-le asigurată inamovibilitatea.  

Acutizarea luptei politice, din cauza motivaţiilor economice tot mai puternice, ilegali-
tăţile tot mai numeroase din sfera politică şi economică, vor determina o intervenţie sistemati-
că a organelor judiciare. În acest context, justiţia intră în jocul complicat al intereselor 
economice şi politice, în acţiunile imprevizibile şi fără sfârşit ale politicianismului românesc. 
Lupta politică nu se mai dă doar la tribună, în presă sau în controverse oratorice, înveninate 
de ură şi dispreţ pentru adversar, prin violenţă de limbaj, ci şi prin conduite ilegale având 
caracter penal. În lupta politică se folosesc toate mijloacele pentru a învinge şi umili adversarul, 
iar şantajul şi devoalarea infracţiunilor şi ilegalităţilor comise de adversar nu fac doar deliciul 
presei de scandal, ci implică şi intervenţia organelor judiciare. Nenumărate sesizări cu privire 
la săvârşirea unor fapte penale, deschiderea unor anchete judiciare în care sunt implicaţi 
oameni politici, intră în competenţa şi puterea uneori discreţionară a justiţiei. Astfel, procu-
rorii pot da curs unor reclamaţii sau sesizări penale, le pot instrumenta cu celeritate sau cu 
viteza melcului, pot închide dosarele sau le pot bloca, ori le trimit cu mare repeziciune în ju-
decată după o sumară şi interesată anchetă, încătuşând preventiv bănuiţii făptuitori. Spectacolul 
mediatic, oferit de organele de anchetă penală, cu intervenţiile „în forţă” ale „mascaţilor”, în 
care infractorul periculos era uneori o bătrână acuzată de corupţia magistraţilor, oferind drept 
mită o găină şi câteva ouă, şi alte demonstraţii de activism instituţional, de excese care 
frizează ridicolul. 

Justiţia devine o armă temută şi eficace folosită în iraţionalul politic românesc, iar cu 
timpul se va impune cu brutalitate în jocul politic. Uneori, vechea prezumţie de nevinovăţie 
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este ignorată, iar organele de anchetă exercită presiuni absurde pentru a găsi vinovaţi ce vor 
trebui condamnaţi. Apăraţi de secretul profesional şi discreţia totală a actelor de cercetare 
penală, ajutaţi de tehnica interceptărilor şi a mărturiilor stoarse prin ameninţare, violenţă sau 
grosolană persuasiune, anchetatorii întocmeau dosare care, erau în mod interesat furnizate 
presei, pentru a se putea exercita presiuni şi şantaj, în diverse scopuri, pentru anumite 
persoane indezirabile. Blocarea dosarelor, sau rapida lor întocmire superficială şi trimitere în 
judecată, creşterea infracţionalităţii şi înmulţirea dosarelor, devin o complicată operaţiune 
contribuind la tezaurizarea acestui fond penal şi folosirea lui în variate scopuri extrajudiciare. 
Trimiterea în judecată în mod selectiv, blocarea dosarului sau reînvierea anchetei, după ce 
fapta a fost prescrisă, sunt doar câteva aspecte ale politizării actului de justiţie. Mariajul dintre 
politică şi corupţie, a facilitat intervenţia şi dominaţia structurilor judiciare. Sistemul de 
selecţie, promovare şi control din justiţie, este în mare măsură răspunzător de situaţia în care 
se găseşte corpul specialiştilor ce formează a treia putere în stat, dar care doreşte să fie prima. 
Rapoartele de activitate anuale sunt puţin relevante pentru aspectele negative, ilegalităţi şi 
abuzuri din sfera judiciară. Cetăţenii află întâmplător, datorită „dezvăluirilor” media, o serie 
de ilegalităţi săvârşite în anchete şi în judecata realizată de către instanţe. 

Un spirit de corp bine organizat, solidarizează casta oamenilor legii, securizând-o faţă de 
controlul societăţii, pretinzând o superioară libertate şi responsabilitate. Problema răspunderii, 
care este un corolar necesar al libertăţii, este, cu dibăcie şi viclenie sofisticată, evitată sau 
înlăturată din dezbateri de către reprezentanţii justiţiei. Erorile judiciare, abuzurile şi nedrep-
tăţile din justiţie, condamnările nedrepte şi ilegale, despăgubirea victimelor şi răspunderea 
celor vinovaţi, sunt lăsate în negura interpretărilor şi a lentorii administrative, sau sunt 
transferate justiţiei curţilor europene. Ilegalităţi, abuzuri sau neglijenţe, lipsa de reacţie faţă de 
încălcarea legii, apar tot mai des în spaţiul mediatic, iar organul specializat (CSM) reacţio-
nează stereotip, acuzând „atingerea şi afectarea independenţei justiţiei”. O analiză obiectivă a 
rapoartelor de control în justiţie, vor releva doar o parte din zona protejată de privirea opiniei 
publice sau a celorlalte puteri în stat. Sistemul juridic nu înseamnă doar sistematica abstractă 
a normelor juridice. Realitatea efectivă a dreptului o găsim în actele de aplicare a legilor la 
situaţiile concrete, în rezolvarea operativă şi legală a stărilor sociale şi individuale generatoare 
de conflict şi dezorganizare socială. Statul de drept trebuie să fie elementul esenţial al 
funcţionării libertăţii şi protector al valorilor. Când instituţiile statului sunt prost gestionate – 
din ignoranţă sau meschine interese – cetăţenii au sentimentul unei servituţi cu aparenţă de 
legalitate, trăind într-un climat de nesiguranţă şi teamă, având conştiinţă că justiţia este 
părtinitoare, nedreaptă sau dezinteresată de menirea ei. O justiţie fără dreptate sau „un Drept 
nedrept” a fost practicat de regimul nazist sau comunist, aceste triste experienţe care pot fi 
reluate dacă cetăţenii sunt inerţi, pasivi, fără reacţie în faţa tendinţelor absolutiste ce apar în 
activitatea instituţiilor puterii. În mod paradoxal, ilegalităţile şi abuzurile comise de organele 
justiţiei, sunt soluţionate tot de către membrii aceluiaşi corp profesional. O solidaritate de 
castă formează o densă ţesătură protectivă, o imunitate subtilă, dar eficace, care va apăra 
membrii acestui grup privilegiat. Legile de organizare, regulamentele şi instrucţiunile, for-
mează un strat protector pentru membrii distinsei şi puternicei „frăţii” instituţionale.  

Vechii profesionişti ai justiţiei comuniste, erau încatenaţi şi subordonaţi în lanţul in-
flexibil al structurilor statale de partid, iar limitele puterii şi competenţei judiciare erau atent 
supravegheate de puterea politică.  

După 1989, eliminarea monopolului politic al unui singur partid, schimbarea periodică 
după fiecare ciclu electoral a dominaţiei unui partid sau a unei coaliţii, a însemnat o 
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relativizare a forţei politice a partidelor. Justiţia, prin modul de organizare şi funcţionare, 
rămâne stabilă în contrast cu trecătorii deţinători ai puterii politice. De aici, o anumită 
superioritate şi dispreţ faţă de efemerii „puternici ai zilei”, care, oricând puteau cădea în 
malaxorul judiciar, pierzându-şi funcţia, prestigiul şi libertatea. Dacă nu exista o preţuire şi 
afecţiune reciprocă, între lumea politică şi oamenii legii, exista logica intereselor. Numirile şi 
promovările din justiţie depindeau de factori decizionali politici, iar politicienii aveau nevoie 
de toleranţa şi înţelegerea justiţiei, în numeroasele încurcături judiciare în care erau implicaţi. 
Un exemplu elocvent despre implicarea politicului în justiţie îl constituie Curtea Constitu-
ţională, formată prin criterii politice, şi care, prin decizii părtinitoare, are un rol important în 
jocul politic. 

Calitatea actului de justiţie e determinată nu doar de rigoarea, logica şi raţionalitatea 
sistemului normativ, ci şi de valoarea profesională, culturală şi morală a celor care aplică 
normele la faptele concrete sau judecă litigiile de natură juridică. O justiţie autentică, 
competentă şi eficace nu înseamnă doar o piramidă legislativă coerentă şi raţională. Actorii 
marelui spectacol judiciar sunt părţile din procese (reclamanţi, pârâţi, intervenienţi etc.), de al-
tfel cetăţenii statului şi corpul de arbitraj al instanţelor şi organelor judiciare, format din 
profesionişti pregătiţi pentru asemenea funcţii. Nu ne putem aştepta la minuni şi o restaurare 
imediată a legalităţii şi dreptăţii, doar prin intervenţia miraculoasă a unei legislaţii bune, 
raţionale etc., la fel cum un medicament vindecă un bolnav cronic. Actul de justiţie nu este 
tratamentul ideal şi perfect pentru însănătoşirea corpului social, al unui stat sau al unei 
naţiuni. Dacă cetăţenii care-şi ajung a disputa şi soluţiona conflictele ar fi de o moralitate, 
probitate şi inteligenţă exemplare, s-ar ajunge la o rezolvare amiabilă a divergenţelor şi 
conflictelor. Dar când viclenia, reaua-credinţă, cupiditatea, minciuna, zgârcenia, aroganţa, 
invidia şi alte „prea-omeneşti” defecte, conlucrează şi configurează profilul justiţiabilului, altă 
soluţie nu e decât intervenţia puterii judecătoreşti, pentru a arbitra şi soluţiona litigiile apărute. 

O lectură sumară a dosarelor judiciare ne-ar surprinde de lipsa de obiectivitate, de 
probitate, la fel ca delirurile mincinoase ale reclamanţilor, pârâţilor, intervenienţilor, a marto-
rilor, ca şi de expertizele „pro-cauza” neadevărate, cu tot blindajul aparent ştiinţific al 
demonstraţiilor tehnice. Între rea-credinţă, adevăr şi eroare, ignoranţă şi interese, judecătorii 
trebuie să discearnă şi să dea un verdict, o soluţie „temeinică şi legală”, care va deveni 
executorie şi va stinge litigiul, aducând un relativ calm zonei conflictuale a societăţii. Munca 
omului din justiţie este grea, delicată şi de o mare responsabilitate, iar pentru această îndelet-
nicire se cer calităţi înnăscute (inteligenţă, calm, intuiţie etc.) şi o bună pregătire profesională, 
completată de un larg orizont cultural. Nu este suficient să cunoşti dreptul sub aspectul lui 
dogmatic, o simplă gramatică seacă a normelor şi dispoziţiilor legale, iar mintea să fie un ca-
vou de date, legi şi ordonanţe, ci este nevoie de o capacitate sintetică de a înţelege valorile, 
societatea şi cultura, precum şi complicata fiinţă umană, ca realitate antropologică şi psiholo-
gică. Aceste calităţi profesionale, ale adevăratului magistrat sau om al legii, fără îndoială, au 
şi o bază nativă, dar ele sunt efectul unei sistematice educaţii, a unei învăţări intense, în care 
inteligenţa se combină fericit cu vocaţia. Dar aceste exigenţe par ideale şi oarecum utopice, 
căci fiecare societate îşi are „justiţia pe care o merită”, parafrazând o veche înţelepciune. 

Învăţământul juridic, are responsabilitatea pregătirii profesionale şi educarea viitorilor 
oameni ai justiţiei (judecători, procurori, notari, jurişti, avocaţi etc.). Judecătorul mărginit, 
arogant, indiferent la problema oamenilor pe care îi judecă, suficient sieşi (doar cu teama faţă 
de ierarhi şi de zdruncinarea poziţiei sale sociale) nu poate realiza un adevărat act de justiţie. 
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La fel şi procurorii atotştiutori, zeflemitori, vicleni şi duplicitari, violenţi cu anchetaţii, 
versatili şi cufundaţi tot mai mult în mentalitatea şi habitatul lumii interlope şi criminale, în 
care este familiarizat datorită profesiunii, nu sunt terapeuţii ideali pentru a salva lumea de 
patologia penală şi ilegalitate. Dar şi avocaţii, apărătorii tradiţionali ai drepturilor şi 
libertăţilor, stând alături de învinuiţi, inculpaţi şi condamnaţi, nu sunt întotdeauna bunul 
samaritean şi medic dezinteresat şi eficient al durerilor şi necazurilor judiciare ale clienţilor. 
Avocaţii acoperă întreaga zonă juridică: penală, civilă sau administrativă, redactând reclamaţii 
şi acţiuni, apărând inculpaţi, reclamanţi, părţi vătămate, pârâţi, intervenienţi, moştenitori 
legitimi şi impostori, traficanţi odioşi şi funcţionari corupţi etc. În această lume pestriţă, de 
răufăcători şi victime, avocatul trăieşte, îşi alimentează veniturile şi formulează în termeni 
juridici complicatele situaţii apărute, în această harababură socială. Ideal ar fi ca buna-credinţă, 
probitatea profesională şi morală, cultul adevărului, aşa cum sunt prezentate în legile de 
organizare profesională să le regăsim în practica curentă. Din păcate, contrariul acestor 
exigenţe se extinde tot mai mult, înveninând climatul deja toxic al conflictualităţii umane. 
Triunghiul magic al justiţiei – Acuzare, Apărare şi Judecată – trebuie realizat de către oameni 
având o calitate deosebită, atât moral, cât şi profesional; altfel, actul de justiţie nu-şi atinge 
finalitatea, fiind doar un simulacru care poate degenera în nedreptate, ilegalitate şi mizerie 
morală, iar societatea se îndreaptă către anomie şi declin. Fără îndoială, calitatea şi per-
formanţa oamenilor din justiţie depind de personalitatea fiecăruia, dar un rol esenţial revine 
învăţământului juridic. 

În timpul comunismului s-a trecut de la simplismul învăţării dreptului, în improvizatele 
„şcoli juridice”, învăţare care a furnizat „intransigenţi” judecători şi procurori ai represiunii 
comuniste, la învăţământul superior juridic, realizat printr-un redus număr de Facultăţi de 
Drept (Bucureşti, Cluj şi Iaşi). Cele trei facultăţi de „ştiinţe juridice” (înlocuind burgheza 
denumire de facultăţi de drept), puteau fi mai bine conduse, supravegheate şi orientate politic, 
furnizând cadrele viitoare ale puterii judiciare şi ale autorităţilor represive, la fel ca şi funcţiile 
juridice din întreprinderi şi administraţie. Aceste facultăţi aveau menirea de a furniza funcţio-
nari şi docili birocraţi (în care intrau şi procurorii sau judecătorii), care nu aveau nevoie decât 
de învăţătura mecanică a legilor şi aplicarea lor, fără inutile complicaţii culturale, psihologice, 
sociologice sau drept comparat. Profesorii erau pe măsura studenţilor, selectaţi prin metode 
ridicole, în care criteriul „originii sănătoase” era fundamental. În rândul cadrelor didactice 
erau şi profesori de bună calitate, cu „şcoală veche burgheză”, cunoscători ai dreptului, dar 
convertiţi la comunism din teamă sau interes, dar având menirea de a vertebra noua şcoală 
juridică. Facultăţile de Drept nu au format specialişti cu o deschidere profesională şi culturală 
pe măsura titulaturii şi a diplomelor de absolvire pe care le acordau. Nici nu era nevoie. 
Ştiinţa despre om şi societate era oferită de materialismul dialectic şi istoric, socialismul 
ştiinţific şi economia politică socialistă. Învăţătura dreptului era un exerciţiu de memorizare 
scolastică a textelor legale ce trebuiau cunoscute pentru a fi aplicate de viitorii jurişti. Cu 
trecerea timpului, s-a îmbunătăţit şi calitatea învăţământului juridic, dar în fond a rămas 
aceeaşi dogmatică simplistă şi lipsită de orizont axiologic şi cultural. Nu este de mirare că 
absolvenţii acestor facultăţi au fost principalii slujitori şi paznici obtuzi ai statului comunist. 

După 1989, învăţământul superior din România s-a extins cu repeziciune, iar apariţia de 
noi universităţi şi facultăţi, era defularea unei comprimări şi restricţii pe care o suportase viaţa 
universitară în perioada comunistă. Zona juridică a reprezentat sectorul cel mai „dinamic”, 
apărând prin generaţii spontane Facultăţi de Drept nu doar în capitală şi în oraşele mari de 
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tradiţie universitară, ci şi în modeste orăşele de provincie. Privatizarea învăţământului a 
însemnat dezvoltarea unei reţele de „buticuri universitare”, al căror scop, legal şi la vedere, 
era culturalizarea, expansiunea ştiinţei şi educarea tinerei generaţii, dezintoxicarea de comu-
nism etc., dar în fond erau nişte prăvălii comerciale, asigurând venitul corpului profesoral din 
taxele şcolare plătite de studenţi. Tinerimea era entuziasmată că va primi instrucţie 
„europeană”, ce le va asigura un viitor fericit, dar vor fi dezamăgiţi la finalul studiilor, când 
vor fi în posesia unor certificate de absolvire fără valoare, iar posesorii acestor simboluri ale 
ştiinţei vor înmulţi masa şomerilor „licenţiaţi”, sau vor migra spre alte facultăţi sau specia-
lităţi. Dintre toate specialităţile, cea juridică era foarte căutată, oferind multiple şi iluzorii po-
sibilităţi de angajare în variate specialităţi, de la judecători, procurori, notari, avocaţi, 
funcţionari administrativi, specialişti în ministere, poliţie sau servicii secrete, până la jurişti, 
acoperind întreaga gamă a funcţiilor şi serviciilor. Nicio facultate nu avea o paletă aşa de 
largă de specializări şi oportunităţi, ca facultăţile de drept. Relativa uşurinţă de a învăţa 
materiile juridice, în care memorizarea mecanică a textelor era metoda de bază, a acaparat 
fluxul de amatori pentru studii juridice, inundând facultăţile de drept cu un număr excesiv de 
studenţi. Facilităţile acordate pentru intrarea la facultate şi lejeritatea cursurilor şi examenelor, 
au determinat suprapopularea facultăţilor cu profil juridic. Reversul medaliei, a fost creşterea 
şomajului pentru tinerii absolvenţi şi vagabondarea acestora prin alte facultăţi, până la epui-
zarea resurselor financiare ale părinţilor sau îi cuprindea lehamitea pentru studiu şi carieră 
superioară. Profesorii, lectorii şi asistenţii, cadrele didactice ale acestor improvizate facultăţi, 
erau de o mediocră pregătire ştiinţifică şi didactică, şi proveneau din foşti birocraţi, procurori, 
judecători, miliţieni sau securişti; unii pensionari, alţii daţi afară din serviciu, mulţi veleitari 
etc. Înmulţirea secţiilor, a catedrelor, a învăţământului la distanţă şi fără frecvenţă, îi obliga pe 
improvizaţii universitari să absenteze de la cursuri şi seminarii, să delege obligaţiile profe-
sionale asistenţilor sau să le ignore. Sistemul grilelor de examen, cursurile improvizate, 
înmuierea exigenţelor profesionale prin cadouri şi sume de bani oferite de studenţi, a însemnat o 
progresivă degradare a calităţii şi credibilităţii carierei universitare.  

Cu astfel de absolvenţi de drept, piaţa muncii juridice a crescut, dar calitatea profesională 
a scăzut. Aglomeraţia la examenele de admitere în magistratură şi rezultatul concursurilor, 
sunt deplorabile. Doar câţiva candidaţi reuşeau dintr-o mie, iar notele sunt ruşinos de mici. 
Repetarea concursurilor nu modifică calitatea candidaţilor, iar locurile desemnate magistra-
turii rămâneau neacoperite, fiind nevoie de a chema pensionarii pentru a ocupa noile posturi 
disponibile. Fericiţii, care reuşeau la examenul de admitere, erau nevoiţi să reia învăţământul 
juridic de la capăt, urmând cursurile şcolii de magistratură. În final, un astfel de licenţiat, 
şcolit şi „supra-dopat profesional” intra stagiar, dar după o scurtă perioadă putea prezida ca 
judecător deplin instanţa de judecată, dispunând asupra destinelor celor aflaţi în jurisdicţia sa. 
Schimbările, repetate şi nejustificate raţional şi practic, a legii de organizare judecătorească, a 
permis ocuparea funcţiilor de judecător sau procuror de oameni fără experienţă şi de o în-
doielnică pregătire profesională. Nu mai insistăm asupra mecanismului promovării, răspunderii 
şi sancţionării. Înmulţirea ramurilor de drept şi a specializărilor, a creat noi probleme de 
instrucţie şi competenţă. De la distanţă lucrurile par a merge bine, către „europenizare”, 
competenţă sporită şi performanţă. În realitate sfera justiţiei este afectată de o criză, al cărei 
efect îl suportă întreaga ţară. 

Poate sunt un eretic, prin îndepărtare de canoanele vremii, acum într-o Românie surpată 
din toate părţile de lăcomie şi colaps economic continuu, trufie şi criză politică perpetuă, 
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putere coruptă din exterior, impostură, nefericire, o populaţie aproape tribală, stat slab, sărac 
şi înapoiat, corupţie, mediu, sănătate, tineret eşuat, educaţie, analfabetism, emigrări la limita 
exodului, vasalitate externă, deprofesionalizare, hoţi străini de pământuri agricole şi resurse 
naturale, dictatura corporatocraţiei fără patrie, justiţie privatizată, stat captiv al grupurilor 
mafiote, media clientelară, democraţie eşuată, libertăţi fără responsabilităţi, declinul abrupt al 
încrederii în Biserica Ortodoxă Română. La fel ca şi mesajul lui Ioan către creştinii celor 7 
biserici din Asia Mică, de a nu se lăsa asimilaţi în cultura Romei Imperiale, sortită pieirii, îi 
îndemn pe români să refuze neoliberalismul, să respingă asimilarea în pseudo-cultura globa-
listă şi să promoveze naţiunea, solidaritatea naţională şi Interesul Naţional. Şi, de ce nu, 
despre modelul divin al Statului Bizantin. 

Astăzi, când există atâtea teorii despre cum trebuie organizat şi condus un stat, 
când se vorbeşte despre „cedare de suveranitate”, „dispariţia naţiunilor” şi „Statele 
Unite ale Europei”, când „ieşirea din criză” contează mai mult decât „în ce intrăm 
după...”, când se izbeşte furibund la temelia creştină a Europei, astăzi, mai mult ca 
oricând e nevoie să ne amintim de marele Conducător şi Vizionar care a fost Împăratul 
Constantin, de Bizanţ, ca model de organizare şi de durată, şi de Credinţa care a 
reprezentat Cheagul ce a ţinut laolaltă această formidabilă construcţie vreme de 1100 
de ani, în nişte timpuri la fel de furtunoase ca azi. Împăratul Constantin, considerat, alături 
de mama sa, Elena, „întocmai cu apostolii”, stă la temelia civilizaţiei creştine. Statul său 
creştin, Bizanţul, este excepţional şi unic. Unic în ceea ce priveşte scopul, unic în ceea ce 
priveşte durata. Niciun stat de azi nu mai are idealurile pe care le-a avut Bizanţul, pentru că 
statele moderne de astăzi au drept unic scop, cel puţin la nivel declarativ, bunăstarea, un nivel 
de trai ridicat. Dar, dacă scopul omului nu este „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri” 
(Isaia 22, 13; I Corinteni 15, 32), cu atât mai mult scopul unui stat nu trebuie să fie material. 
Iar scopul statului bizantin nu a fost materia. Prosperitatea şi dezvoltarea materială au fost 
privite doar ca mijloace pentru scopul suprem, de natură divină: punerea în practică a 
Evangheliei şi răspândirea ei în toată lumea. Bizanţul a fost Centrul din care a iradiat credinţa 
creştină în Răsărit şi în Apus. Dar, Imperiul Bizantin a fost unic şi prin prisma duratei sale 
nemaiîntâlnite. Spre deosebire de alte imperii, cei 1100 de ani cât a existat Bizanţul, reprezintă o 
veşnicie. Unsprezece veacuri care au permis nu doar crearea civilizaţiei creştine, ci şi înrădă-
cinarea adâncă a ei. Bizanţul a căzut pe 29 mai 1453. Însă, ideea unui stat guvernat după 
modelul Divin, nu a murit. 

Revenind la speranţele şi dezamăgirile noastre, opinez că doctrina românească din ultimii 
30 de ani, deşi cu mult mai vastă, nu a atins încă nivelul de profunzime al aceleia interbelice. 
Deşi, incomparabile ca număr şi ca titluri (în consecinţă şi ca domenii şi secţiuni ale dreptului 
abordate), apariţiile interbelice şi chiar cele antebelice (dinainte de primul război), îmi par mai 
profunde şi mai penetrante. Ne despart, totuşi, 100 de ani, în care nu numai viaţa juridică, dar 
în special cea socială, au evoluat enorm. Nu şi în domeniul juridic, cred eu. Poate atunci, 
autorii, fie ei profesori, avocaţi, judecători sau alţi reprezentanţi ai acestui sistem, aveau o 
scară de valori în care nu numai pregătirea dar şi împărtăşirea de idei, prin intermediul cărţilor 
şi revistelor, se subsumau unor rigori de la sine înţelese, respectau nişte standarde şi precepte, 
de la care nu se abăteau marea majoritate. 

Acum ani de zile, judecătorii trimiteau Pandectelor Române speţele pronunţate, ca o 
profesiune de credinţă, cu încrederea că soluţiile respectă şi au în vedere principiile şi normele 
cele mai importante, analizând şi aprofundând DREPTUL din perspectiva pe care, nu numai 
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experienţa, dar şi pregătirea cea mai temeinică, ţi-o pot da. Această glorioasă epocă a 
sistemului juridic românesc, a fost însă diluată şi anihilată de 50 de ani de reducere la tăcere a 
vocilor celor mai penetrante, a interzicerii accesului la trecut, la liderii, şcolile, curentele, care 
reuşeau să aducă elitismul juridic sau doar pregătirea cea mai înaltă, la rangul de profesiune 
de credinţă. Să fie oare doar patina timpului aceea care ne determină să privim cu nostalgie 
trecutul şi să-i glorificăm pe înaintaşi? Să se fi cernut şi diluat, în aceşti 100 de ani, toate acele 
„păcate” ale fiecărui jurist şi ale fiecărei epoci, şi să privesc eu cu subiectivism acea perioadă, 
fără să am de fapt argumente consistente? Să privesc spre acea perioadă, ca atunci când 
privim spre copilărie, când toate lucrurile sunt frumoase? E posibil să fie aşa, e posibil ca 
lumina trecutului să fie mai puternică în prezent, dar cred că dincolo de aceasta, eram mai 
profunzi şi cu siguranţă mai dedicaţi, şi mai conştienţi de misia noastră în interiorul epocii şi 
al vieţii sociale. E adevărat, o viaţă socială mai aşezată, mai puţin tumultoasă, şi care-ţi oferea 
premisele să fii dedicat şi profund ca jurist. 

Şi încă ceva, acum, când Academia Română onorează juriştii cu un loc mai degrabă 
secundar, şi-i „evidenţiază” prin includerea în interiorul unei alte secţii, poate nu-ţi dai seama 
de ce se întâmplă asta şi de ce s-a ajuns aici. O scurtă retrospectivă a vieţii juridice postrevo-
luţionare, ne poate da unele răspunsuri. Astfel, afluenţa greu de stăvilit către facultăţile de 
drept, care a început în 1990, a răspuns unei necesităţi. Era nevoie mare de jurişti în interiorul 
vieţii sociale, era nevoie de jurişti care să rezolve problemele, era nevoie de jurişti care să 
susţină noua economie de piaţă care se prefigura, era nevoie de jurişti care să vegheze la 
bunul mers al acesteia, era nevoie de jurişti care să construiască noile instituţii libere, era 
nevoie de jurişti pentru bunul mers al democraţiei. Dar cum şi de ce era acum atâta nevoie şi 
înainte de 1989, nu? Probabil pentru că atunci conflictele, cazurile care ajungeau în instanţă 
nu erau încurajate să ajungă în acest stadiu, erau rezolvate pe linie de partid etc. Putem atunci 
reproşa cuiva că, organizarea şi structura instituţională a Academiei Române, reflectă 
percepţia juriştilor la nivelul mai degrabă antedecembrist decât postdecembrist? La cum se 
restructurează instituţiile româneşti şi, mai ales, la nivelul la care ar putea fi restructurate 
unele lucruri în interiorul Academiei Române, prin crearea unei secţii juridice de sine stătă-
toare, 30 de ani nu pare mult. Ce valoare are calitatea de membru al unui for atât de înalt? 
Este o recunoaştere. O recunoaştere care trebuie să fie unanim acceptată şi promovată din 
interior. Din interiorul lumii juridice, în acest caz. 

Este nedrept că prezenţa juriştilor în interiorul Academiei Române nu răspunde 
realităţilor vieţii sociale de acum, când la 30 de ani de la evenimentele din 1989, statutul şi 
percepţia juriştilor au evoluat infinit, când juriştii şi-au asumat şi îndeplinit rolul pe care l-au 
avut în interiorul acesteia şi au contribuit şi contribuie zilnic la structurarea şi consolidarea 
acesteia. Am avut şansa să unim aceste două lumi de istorie relativ recentă, pe care le-au trăit 
juriştii, dar am ratat-o, din păcate. Făcând o paralelă cu această epocă, există perpetuu un liant 
între aceste două lumi - lumea veche şi lumea nouă. Pentru mine, acesta este cu adevărat 
specialistul care are darul de a te face să te simţi firesc, natural, lejer şi, mai ales, deloc apăsat 
în lumea dreptului. De fapt, profesioniştii (nu cei definiţi de Codul civil) te fac să uiţi în 
prezenţa cărei personalităţi eşti. Sunt umani, sunt generoşi şi au un firesc în modul de a 
interacţiona, care te dezarmează de orice păreri preconcepute cu privire la Ei. Nu simţi că vor 
să te manipuleze mental sau comportamental. Nu simţi că te strivesc cu greutatea numelui sau 
renumelui Lor. Nu vor să-I recunoşti, proslăveşti sau preamăreşti, prin modul de adresare, 
prin interacţiune sau măcar prin gesturi ori limbajul corpului când interacţionezi cu Ei. Ei ştiu 



Valentin-Stelian Bădescu 63 

 

cine sunt! Nu au nevoie să-şi ia din interacţiunea cu tine recunoaşterea, stima de sine sau 
respectul! Sunt astfel de oameni, care trăiesc în altă dimensiune, deşi sunt aici - printre noi. 
Sunt oameni care n-au nevoie de nimic ca să fie „acolo”, deşi „aici”. Sunt oameni care te 
schimbă, apărând în viaţa ta. Sunt oameni care, fiind fireşti, îţi schimbă existenţa, modul de 
gândire, viaţa. Sunt oameni care vin din altă lume. Oameni care leagă cele două lumi - lumea 
ta cu lumea Lor, acea lume cu cea în care trăieşti tu, cu care tu eşti obişnuit. 

Pentru mine, Omul este acest liant, iar grandoarea sau decadenţa instituţiilor juridice, 
depinde numai de oamenii care le creează, le populează sau le profesează. Cum sunt oamenii, 
aşa sunt instituţiile. Restul e retorică. De aceea, spun că trebuie să revenim la valorile culturii 
naţionale; trebuie să revenim – şi observăm un lucru care este, din punctul meu de vedere, 
criticabil sub toate aspectele – faptul că istoria Dreptului, istoria Dreptului românesc şi, în 
general, istoria, sunt materii care au devenit undeva la marginea culturii şi ştiinţei. Fiindcă – 
şi cu aceasta pot să conchid – cine nu ştie istorie, va face în aşa fel încât va repeta nenumărate 
greşeli. Este bine să ştim, în primul rând, de unde venim, ca să înţelegem ce suntem, cine 
suntem, şi să învăţăm un lucru: către ce ne îndreptăm. Pentru că nu ne este indiferent, dacă ne 
îndreptăm către o direcţie bună sau o direcţie rea. De aceea, istoria trebuie să fie – şi în special 
istoria naţională – să nu fie falsificată, să fie reală, în aşa fel încât să reuşim să dăm tinerei 
generaţii toate valorile care au fost perene şi care ne-au ajutat să ajungem aici. 

Numai că învăţământul românesc, unde a apărut clasa 0 – pentru că învăţământul nostru 
este, din păcate, la acest nivel, zero, fiindcă trebuie să-l dezvoltăm. Şi, în momentul în care 
învăţământul românesc va ajunge la culmile pe care le-a avut în sistemul Spiru Haret de la 
1900, vom face în aşa fel încât noi o să ne regăsim, în acest circuit mondial al valorilor, locul 
pe care-l merităm. Pentru că pretutindeni, când vorbim, în istoria culturii şi civilizaţiei, vom 
găsi oameni de pe aceste meleaguri, care aici n-au putut să se dezvolte şi, din păcate, s-au 
dezvoltat pe alte meleaguri, aducând altora gloria. Trebuie să se reţină un lucru: că acolo unde 
justiţia are o activitate recunoscută, acolo drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt salvgardate; 
acolo unde justiţiei i se pune pumnul în gură, aşa cum am mai spus, apare dictatura, şi dictatura 
distruge tot ceea ce este mai bun în om, iar prima coordonată se referă la ponderea juriştilor – 
să zicem că sunt intelectuali – în lumea intelectualităţii. A doua coordonată, este ponderea 
juriştilor în administraţia statului şi în conştiinţa publică. Cred că în ambele direcţii strategice, 
juriştii reprezintă, atât cantitativ, dar mai ales calitativ, un factor esenţial al intelectualităţii 
noastre. Dacă luăm în calcul faptul că proiectele de legi, că întreg ansamblul normativ, întreaga 
Constituţie normativă a noastră, de la legea primară, de la Constituţie ca legea fundamentală, 
legea primară cu elementele ei şi apoi normele secundare, sunt creaţia juriştilor. Faptul că ele, 
ulterior, au nişte accente sau nişte modificări în parlament, unde există un conglomerat de 
profesii sau ne-profesii, atunci este o chestiune de alienare parţială, într-un fel. Aşadar, este 
evident faptul că normele juridice au fost utilizate în mod abuziv de către regimul comunist din 
România postbelică. Prin încălcarea principiilor fundamentale de drept, cât şi prin interpretarea 
în mod discreţionar a legislaţiei penale, aspecte coroborate cu faptul că Securitatea şi Miliţia 
operau arestări de foarte multe ori fără nicio acoperire legală, putem concluziona că regimul 
comunist din România a utilizat, în perioada 1944-1964, legislaţia ca un instrument al repre-
siunii. Ce se poate face în aşa fel încât acele vremuri tulburi, de tristă amintire să nu se mai 
repete? O soluţie ar fi afirmarea identităţii dreptului naţional în contextul integrării acestuia în 
ordinea juridică a Uniunii Europene, despre care vom formula câteva aserţiuni în rândurile 
concluzive ale acestui demers de cercetare ştiinţifică.  
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Lumea contemporană trăieşte cu intensitate raportul problematic dintre globalizare şi 
identitate culturală. Procesul globalizării, în care sunt angajate astăzi toate statele, zonele, 
regiunile şi naţiunile, a relansat nu numai competiţia economică dintre acestea, pentru resurse 
şi pieţe, ci a creat şi o reţea comunicaţională globală, prin sistemul mediatic. S-a creat astfel o 
arenă globală, în care se confruntă idei, modele culturale şi diferite practici simbolice. 
Culturile, ca şi societăţile, economiile şi statele, au întrat într-o competiţie globală. Logica 
integrării, ce acţionează astăzi la diverse niveluri regionale, inclusiv la cel global, pe temeiul 
performanţelor instrumentale din sfera civilizaţiei, va reuşi, oare, să învingă logica diferenţierii, 
ce îşi are suportul în mecanismul simbolic diferenţiat şi identitar al culturilor? Răspunsurile se 
înscriu într-o gamă extrem de variată de atitudini politice şi de viziuni filosofice şi culturale. 
Integrarea europeană este văzută adesea în opoziţie cu interesul pentru valorile naţionale, 
apreciindu-se că acestea nu ar mai avea importanţă şi semnificaţie în epoca globalizării, când 
referinţa la naţional ar fi anacronică şi ar trebui depăşită. Teoreticienii postmodernităţii 
anticipează că intrăm într-o epoca nouă, ce are ca substrat civilizaţia postindustrială şi socie-
tatea informaţională, iar în plan spiritual va fi dominată de noile mijloace de comunicare şi de 
„cultura media”, o cultură a imaginii şi a consumului de masă. Tendinţa dominantă ar fi spre 
o cultură fragmentară, mozaicată, amalgamată, pluralistă, ce încurajează diversitatea modurilor 
de viaţă şi a stilurilor, în acord cu principiul şi canonul multiculturalismului, dar fără criterii şi 
ierarhii valorice. În perimetrul ştiinţelor sociale şi antropologice, cu atât mai mult în ştiinţa 
dreptului, se prefigurează însă un alt tip de răspuns la aceste întrebări teoretice. Construind o 
piaţă unică a bunurilor şi a informaţiilor, globalizarea postmodernă a revitalizat într-un mod 
surprinzător forţele aparent adormite ale identităţii. Integrarea europeană, chiar dacă statele-
naţiuni vor fi articulate într-o structură federativă paneuropeană, nu va duce la anularea 
culturilor locale şi naţionale. Contextul globalizării este cel care a stimulat renaşterea spiritului 
naţional, chiar în spaţiul societăţilor dezvoltate, mai interesate ca oricând să-şi promoveze 
valorile proprii, să-şi gestioneze patrimoniul cultural specific, nicidecum să-l uite sau să-l 
abandoneze. Dreptul la diferenţă şi la identitate e revendicat ca un drept fundamental. 

Globalizarea şi integrarea europeană constituie noul cadru în care se desfăşoară rapor-
turile dintre culturi, un cadru ce stimulează comunicarea interculturală şi obligă culturile să 
dialogheze şi să-şi redefinească identitatea în alţi termeni decât în secolul al XIX-lea. Dar 
aceste procese nu pot anula diversitatea tradiţiilor, a modurilor de viaţă şi a formelor de 
creaţie culturală, nici decalajele vizibile în ordine economică dintre societăţi. Istoria contem-
porană, cu schimbările ei de anvergură şi cu procesele ei atât de contradictorii, nu poate 
suprima raportul antropologic, constitutiv al condiţiei umane şi al culturii, acela dintre unitate 
şi diversitate. Nici Europa integrată, la diferite niveluri (economic, monetar, juridic, adminis-
trativ, instituţional şi politic), nu va anula diferenţele şi identităţile sale culturale interioare. 
Această poziţie de principiu se exprimă şi în deviza Uniunii Europene: „unitate în 
diversitate”. Dar, în mod firesc, integrarea obligă culturile naţionale să se redefinească într-o 
lume ce a devenit globală şi policentrică, o lume în care specificitatea lor a devenit „o funcţie 
a relaţiilor dintre ele”, nu o consecinţă a izolării lor, după cum spunea Claude Levi-Strauss. 
Acelaşi antropolog a formulat şi un avertisment pentru ideologii grăbiţi să celebreze succesul 
globalizării şi să consemneze moartea culturilor naţionale: „Diversitatea culturilor umane se 
află înapoia noastră, în jurul nostru şi în faţa noastră”78. 

                                                 
78 Claude Levi-Strauss, Rasă şi istorie, în vol. Rasismul în faţa ştiinţei, Bucureşti, Ed. Politică, 1982, p. 46. 
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Problema diversităţii culturale a dobândit relevanţă în ultimii ani, când a fost tot mai 
frecvent pus în discuţie raportul dintre „Europa economică şi politică”, integrată la diverse 
paliere, şi „Europa culturală”, profund diferenţiată interior, în ordine lingvistică, mentală, 
simbolică şi spirituală79. Dacă integrarea a avansat considerabil sub raport economic şi chiar 
politic, nu acelaşi lucru se poate spune despre dimensiunea culturală a integrării europene. 
Deşi se reclamă mereu de la un sistem comun de valori politice, Uniunea Europeană se con-
fruntă cu o problemă mai profundă, de ordin antropologic şi istoric, ce angajează diferenţele 
de substrat cultural şi mental. Cum poate armoniza valorile ce conferă identitate distinctă 
naţiunilor constitutive ale Europei? Aceste probleme, „uitate” iniţial în proiectul european sau 
puse în surdină, revin acum în forţă. Întrebarea este dacă integrarea europeană va produce, cu 
timpul, o „identitate culturală europeană”, de natură transnaţională? Şi în ce raporturi se va 
afla această identitate culturală de nivel integrator cu identităţile naţionale? Identitatea 
europeană va fi o adiţionare sau o „integrare” a identităţilor naţionale particulare sau va fi una 
emergentă şi supranaţională? Nucleul creator al culturilor rămâne unul specific şi identitar, 
chiar în mediul globalizărilor actuale. Însă, toate culturile naţionale sunt ameninţate grav de 
pericolul uniformizării, reprezentat de industria atât de profitabilă a divertismentului mediatic, 
de cultura de consum, fără frontiere, şi de „meniul” standard al televiziunilor, ce oferă pretu-
tindeni un „bulion” pseudocultural. Culturile naţionale nu-şi pierd identitatea, ci rămân 
ancorate în cadre sociale diferite, iar nucleul lor creator se manifestă în forme specifice, 
alimentate subteran de matricea stilistică distinctă, de structurile interioare ale tradiţiilor, de 
mentalităţi şi atitudini particulare faţă de lume şi viaţă. 

În perioada postcomunistă, problema identităţii naţionale şi a raporturilor noastre 
culturale cu lumea europeană a cunoscut un nou episod, mai dramatic parcă, întrucât e vorba 
de a depăşi handicapul atâtor decenii de izolare. Examenul comparativ a avut drept rezultat 
primar faptul că ne-am redescoperit decalajul istoric faţă de societăţile occidentale dezvoltate, 
ne-am redescoperit „golurile istorice şi psihologice”, cum spunea Cioran în perioada 
interbelică. Starea economică precară, insuccesele reformei şi atâtea anomalii ale tranziţiei 
postcomuniste au alimentat sentimentul de frustrare şi complexul de inferioritate. În aceste 
condiţii, reacţia cea mai frecventă a fost nu aceea de autoglorificare naţionalistă, ci o recădere 
masivă într-o atitudine fatalistă, întreţinută de un elan hipercriticist, ce a favorizat percepţia 
identităţii noastre în termeni preponderent negativi. Prin reformele şi standardele impuse de 
UE, integrarea a devenit astfel prilejul unui examen sever, ce pune cultura română în situaţia 
de a-şi redeschide dosarul identităţii sale, în termeni mai radicali, şi de a găsi răspunsuri la 
noile sfidări ale istoriei. Problema integrării europene are un autentic fond dramatic pentru 
români, pe care teoreticienii de azi nu-l pot ignora. Modul în care ne raportăm la trecut, la 
personalităţile politice şi la creaţiile noastre culturale, precum şi problematica legată de 
integrarea europeană s-au aflat în centrul confruntărilor de idei din perioada postcomunistă, 
angajând poziţii ideologice şi politice dintre cele mai diverse. Sunt teme ce au aprins spiritele, 
au antagonizat adeseori grupurile culturale şi spaţiul mediatic de la noi. Raportul dintre 
identitate şi integrare va rămâne un dosar problematic, deschis şi disputat în mediile intelec-
tuale româneşti. Cultura românească va fi obiectul unor dispute şi interpretări divergente. Să 
reţinem doar că identităţile naţionale şi cele ale grupurilor etnice, au elemente durabile, de 
permanenţă istorică, dar nu sunt structuri îngheţate, ci configuraţii aflate în devenire, odată cu 

                                                 
79 G. Georgiu, op. cit., 19. 
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evoluţia componentelor morfologice ale societăţilor. Identitatea este un concept pertinent, cu 
planuri multiple de semnificaţie, ce trebuie protejat de abordările substanţialiste şi tradiţio-
naliste, care îl fac atât de vulnerabil sub raport teoretic. 

Numai că dincolo de fapte, pe lume sunt identităţile; astăzi, în epoca globalizării, trăim 
emergenţa identităţilor; indiferent de societate, atenuarea sau anihilarea identităţilor nu dau 
rezultate; identităţile individuală, instituţională şi naţională se presupun una pe alta, istoric şi 
factual; reafirmarea identităţilor naţionale va marca lumea anilor ce vin; reafirmarea actuală a 
identităţii, care este un fenomen nou pe fondul globalizării, nu echivalează cu recăderea în 
naţionalism; reafirmarea identităţilor naţionale are de partea ei numeroase argumente factuale, 
dar şi cele oferite de cercetări relevante din istorie şi ştiinţele sociale; realităţile – indivizilor, 
instituţiilor, comunităţilor – sunt ineluctabile în societatea modernă; asumarea de sine, astăzi, 
la nivel individual, instituţional şi naţional, nu are alternativă mai bună, nici pe palierul 
socialului, politicului sau moralului; despre identităţi se poate vorbi precis dacă sunt lămurite, 
în prealabil, chestiunile de logică; identitatea o purtăm cu noi, dar ea devine completă atunci 
când este asumată explicit; societatea modernă afectează identităţile individuale şi colective 
pe canalul prestaţiilor pe care le favorizează; Constelaţia postnaţională nu este ultimul cuvânt 
al globalizării; statele naţionale şi naţiunile au evoluţii ce nu converg automat, astfel naţiunea 
trebuie redefinită; identificarea etică a românilor se poate privi astăzi cu noi perspective ce 
încorporează experienţa modernizării; în ce constă identitatea naţională a românilor?; reafir-
marea identităţilor în condiţiile modernizării nu ne întoarce la trecut revolut, ci permite o 
rezolvare mai bună a problemelor actuale, iar pe de altă parte reduce nesiguranţa şi poate 
reactualiza valorile etice pierdute. La posibila întrebare cu privire la nesiguranţa persoanei, vă 
pot răspunde că nici mersul pe stradă nu este sigur. Aşa cum le spuneam şi studenţilor mei, 
avem foarte puţine lucruri sută la sută sigure în viaţa aceasta. Unul dintre ele ar fi acela că 
trebuie să plătim taxe şi impozite statului român. Al doilea ar fi că la un moment dat aventura 
fiecăruia dintre noi pe acest pământ va înceta. Ar fi de preferat să fie mai târziu şi fără chinuri 
nenecesare. În rest, nu putem oferi prea multe garanţii. În ceea ce priveşte conceptul identitate 
naţională, nu are un caracter de absolută noutate, acesta apărând şi dezvoltându-se în societate 
încă de la începutul existenţei naţiunilor, determinat fiind de o regândire a sistemului social pe 
baza schimbării mentalităţilor.  

Şi ar mai fi ceva extrem de important. Recent, Preşedintele Academiei Române, Domnul 
Profesor univ. dr. Ioan Aurel Pop, a făcut o analiză amănunţită a situaţiei din România, 
afirmând că „Românii au devenit, din fire, ascultători, după atâţia stăpâni care le-au dictat 
mereu, secole la rând, ce să facă şi ce să zică. Trendul european şi chiar mondial era, până nu 
demult, „discriminarea pozitivă”, integrarea euro-atlantică, globalizarea, internaţionalizarea 
etc. Pe acest fond, noi, românii, am fost atât de des acuzaţi de naţionalism, antisemitism, 
xenofobie, încât unii puteau avea impresia că fuseserăm în stare, cândva, să aducem Europa la 
pierzanie, prin nimicnicia noastră. Aşa că am ajuns să ne punem cenuşă în cap şi când nu 
trebuia, cu speranţa că doar-doar vom fi iertaţi pentru toate, pentru cele făcute şi pentru cele 
nefăcute.” Şi atunci, în mod firesc, „românii au nevoie de conducători buni pentru a-şi păstra 
dăinuirea. Oare de ce ne iubim mama? O iubim pentru că ne-a adus, chinuindu-se, pe lume, 
dar şi neamul ne-a adus pe lume ca grup, ne-a făcut cunoscuţi ca fiinţă colectivă. Eminescu, 
acela care este chintesenţa sufletului nostru românesc, a scris că „rămâne stânca, deşi moare 
valul”. „Valul” suntem noi, trecătorii prin viaţă, iar „stânca” este naţiunea aceasta. Ca să fie 
„stâncă”, neamul are nevoie de demnitate şi de onoare, de adevăr şi de dreptate şi peste toate, 
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de bunătate şi înţelegere. Nu am griji prea mari pentru poporul român, cu o condiţie: să aibă 
conducători buni! Dacă liderii vor fi buni, poporul nu se va rătăci!”80 
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Rezumat 
Această lucrare reprezintă o tentativă de a înţelege dimensiunile actuale ale terorismului 

islamist în interiorul Uniunii Europene şi consecinţele politice şi sociale ale acestuia. 
Abordarea noastră trebuie privită ca fiind doar o picătură în ocean, dată fiind complexitatea 
subiectului în sine. Fiind o comunicare în cadrul Conferinţei naţionale „Devianţă şi 
Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective” - DECRET, ediţia a IV-a, 2018, al cărei scop 
este reprezentat de identificarea de noi metode prin care fenomenul infracţional poate fi 
ameliorat sau, preferabil, eradicat, lucrarea de faţă include o serie de termeni care se pot 
înscrie cu uşurinţă în sfera infracţionalului. Materialul bibliografic îşi găseşte originea atât 
în surse tradiţionale, cât şi în sfera virtualului, dată fiind vastitatea informaţiilor prezente pe 
Internet. Validitatea surselor rămâne o prioritate în redactarea lucrării de faţă. Considerăm 
că această lucrare se detaşează de alte intrări prezente în conferinţă datorită elementului 
religios. Vorbim despre terorism islamist, prin urmare, o introducere furtivă în doctrina 
Islamului este, credem noi, necesară. Este necesar să clarificăm că ne vom concentra pe o 
arie temporală restrânsă în ceea ce priveşte noţiunea de „dimensiuni actuale ale terorismului 
islamist”. Justificarea este una duală: se poate argumenta că actele de terorism islamist au 
devenit o constantă în istoria recentă a Europei, prin urmare, o analiză amplă a tuturor 
actelor de acest gen ar depăşi graniţele lucrării de faţă; ascensiunea neaşteptată a Statului 
Islamic a dus la o creştere a numărului de tentative de terorism pe teritoriul Uniunii 
Europene. Conform materialelor studiate, anul 2015 reprezintă începutul unei perioade de 
tensiune între Uniunea Europeană şi Statul Islamic, rezultatul fiind sporirea numărului de 
atentate. Datele şi statisticile cu privire la actele de terorism islamist sunt preluate din 
raporturi întocmite de Europol. Cititorul se va întreba de ce anul 2018 lipseşte din lista de 
materiale destinate construirii lucrării de faţă. La momentul redactării ei, raportul pentru 
anul 2018 nu era prezent pe site-ul instituţiei. Deşi nu dorim să păşim în mlaştinile 
speculaţiei, având în vedere situaţia geopolitică actuală, absenţa unor incidente legate de 
terorism pe teritoriul Uniunii Europene nu se arată la orizont. 

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; fenomen imigraţionist; terorism; terorism islamism; 
libertate de mişcare. 
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1. Aspecte introductive privind Uniunea Europeană 

Uniunea Europeană reprezintă pentru noi, în interesul lucrării de faţă, spaţiul în care vom 
efectua cercetările necesare studiului nostru. Un organism politico-economic format din 28 de 
state, Uniunea Europeană este un proiect de unificare a naţiunilor europene într-un singur stat, 
cu instituţii şi norme proprii, care să reprezinte interesele tuturor statelor-membre. Aceste state 
sunt unite sub un singur drapel, care „prezintă un cerc format din douăsprezece stele aurii pe 
fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate şi armonie între popoarele 
Europei”1. Imnul Uniunii este un extras din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, o 
adaptare muzicală a poemului „Odă bucuriei”, scris de Friedrich Schiller, în timp ce motto-ul 
Uniunii este reprezentat de cuvintele „Uniţi în diversitate”2. Vom constata mai târziu că, în 
istoria actuală a Uniunii Europene, aceste două cuvinte, bucurie şi diversitate, vor deveni 
antagonice. 

Originile Uniunii Europene pot fi identificate în ruinele celei de-a doua conflagraţii mon-
diale. În încercarea de a elimina consecinţele negative ale naţionalismului, statele europene 
vor iniţia un proces de unificare. Primul pas către această unificare este formarea Comunităţii 
Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), membrii ei fiind compuşi din Belgia, Franţa, 
Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos3. 

Acest prim organism politico-economic va fi urmat de alte etape, care vor duce la for-
marea Uniunii Europene de astăzi. Comunitatea Economică Europeană4 (CEE), formată prin 
Tratatul de la Roma în 1957, pune bazele unei pieţe comune. În anii care vor urma, statele 
membre vor înceta să mai aplice taxe vamale în cadrul schimburilor comerciale reciproce. 

Caracterul economic al acestui organism este subliniat prin semnarea de către statele 
membre, în 1986, a Actului Unic European5. Acest tratat va duce la crearea „pieţei unice”, 
căreia i se vor adăuga, în 1993, cele „patru libertăţi”: libera circulaţie a mărfurilor, a 
serviciilor, a persoanelor şi a capitalurilor. 

Alte elemente importante ale Uniunii includ Tratatul de la Maastricht privind Uniunea 
Europeană (1993) şi Tratatul de la Amsterdam (1999). O serie de acorduri vor duce la apariţia 
Spaţiului Schengen. În cadrul acestui spaţiu, cetăţenii Uniunii Europene au dreptul şi liber-
tatea să călătorească în interiorul Uniunii fără necesitatea verificării paşapoartelor la graniţe. 

După o asemenea descriere putem deduce că, prin elementele ei caracteristice, Uniunea 
Europeană se doreşte a fi un model exemplar de putere democratică şi economică. Mai mult, 
în 2012 ea primeşte Premiul Nobel pentru Pace6. Şi totuşi, apariţia unor personalităţi politice 
eurosceptice în cadrul Uniunii, cum ar fi Nigel Farage, fostul lider al partidului conservator 
UKIP (UK Independence Party), reliefează o serie de crăpături în marmura europeană. 

2. Considerente generale privind fenomenul imigraţionist musulman 

Pe măsură ce spaţiul european se dezvoltă, libertăţile şi oportunităţile economice încep să 
atragă atenţia altor populaţii din spaţii geografice şi culturale diferite. Referindu-ne strict la 

                                                 
1 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_ro. 
2 Idem. 
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro#1945-1959. 
4 Idem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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imigraţia musulmană, „dacă în anul 1950 trăiau aproximativ 800.000 de musulmani în Europa 
Occidentală, în anul 2000 numărul lor se ridica la 15 milioane, pentru ca în anul 2006 să 
ajungă la 20 de milioane”7. 

Pentru a înţelege aceste cifre este necesar să explicăm doctrina islamică a migraţiei 
Hijrah8. Potrivit Coranului (4:100), „cei care s-au pribegit pe calea lui Dumnezeu vor afla pe 
pământ multe adăposturi şi mult loc. Răsplata celui ce iese din casă să plece în pribegie către 
Dumnezeu şi trimisul Său şi pe care moartea l-a ajuns, el este în seama lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este Iertător, Milostiv”9. Prin urmare, creşterea continuă a prezenţei musulmane în 
Europa Occidentală are şi un fundament religios. Datorită tendinţelor europene democratice, 
musulmanii consideră acest spaţiu Dar al-Amn10, sau „Casa Siguranţei”, unde îşi pot practica 
liber religia. 

Mărturisim că nu împărtăşim opinia unei asimilări lipsite de divergenţe. Într-o analiză 
publicată online, având ca subiect fenomenul migraţionist musulman, autorul ridică această 
problemă: „În context, s-a ridicat problema integrării şi adaptării migranţilor sau refugiaţilor 
şi a urmaşilor acestora în mediul occidental, concluzionându-se că numărul celor integraţi este 
extrem de redus, întrucât integrarea funcţionează doar când conduita, aspiraţiile, principiile şi 
stilul de viaţă, atitudinea faţă de muncă, educaţie, comunitate sau mediul înconjurător ale 
imigrantului şi/sau nativului, sunt compatibile cu valorile societăţii occidentale”11. 

Răspunsul la această problemă se află în aceeaşi analiză: „Incluziunea socială nu poate 
funcţiona ca o consecinţă a liberalismului democratic, iar autohtonul european nu se simte 
obligat a accepta un imigrant pe care nu îl doreşte şi nu îl agreează. La rândul său, nici imi-
grantul nu se poate transforma şi plia rapid stilului de viaţă occidental. În consecinţă, rezultă 
enclave de indivizi frustraţi şi violenţi, care trăiesc precar la periferia marilor metropole, şi ale 
căror rânduri sunt îngroşate de noi imigranţi”12. Ca o completare, astfel de imagini se pot găsi 
cu uşurinţă pe Internet, prezentând străzi în Paris ticsite cu corturi şi pline de mizerie. 

Printre aceşti imigranţi se vor găsi persoane care vor auzi chemarea propagandistică a 
unor grupări precum Statul Islamic sau al-Qaeda. Şi o vor asculta, datorită inabilităţii lor de a 
se integra în societatea europeană, devenind adepţi ai terorismului. 

3. Aspecte importante cu privire la terorism 

Suntem de părere că un element care caracterizează orice organism format din mai multe 
entităţi, fie că vorbim despre un partid politic sau despre o naţiune, este ordinea. Această 
ordine este asigurată prin apariţia şi respectarea unor norme. 

Apariţia unei societăţi aduce cu sine apariţia fenomenului infracţional care, de-a lungul 
timpului, s-a dezvoltat pe mai multe planuri. Un exemplu recent este infracţiunea cibernetică, 
favorizată de apariţia Internetului. De la furtul de bani şi informaţii, la influenţarea proceselor 
electorale, aceste infracţiuni reprezintă doar o altă ramură a unui fenomen vechi de mii de ani. 

Asupra faptului că terorismul reprezintă un act infracţional grav putem cădea de acord cu 
uşurinţă. În schimb, întâmpinăm dificultăţi în ceea ce priveşte definirea termenului de 
                                                 

7 https://www.intellnews.ro/analiza-terorismul-si-migratia-ilegala/#_ftn1. 
8 Idem. 
9 Grigore, George, Coranul, Ed. Herald, Bucureşti, 2018, p. 71. 
10 https://www.intellnews.ro/analiza-terorismul-si-migratia-ilegala/#_ftn1. 
11 Idem. 
12 Ibidem. 
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terorism, deoarece nu există o definiţie clară a acestuia13. O aproximare ar fi exercitarea unor 
acţiuni cu scopul de a crea o stare de nesiguranţă. 

În limbaj juridic, subiecţii activi ai infracţiunii se află, adesea, într-un raport de putere în 
care nu deţin superioritate numerică sau tehnologică. Pentru ei, terorismul este o armă în 
principal psihologică. Adepţii diverselor grupări teroriste practică o formă de război asimetric14, 
în lupta cu adversarii lor. 

Pentru lucrarea de faţă vom analiza două tipuri de manifestare a acestui fenomen: 
terorismul politic şi terorismul religios, ambele forme fiind necesare pentru studiul nostru. 

Terorismul politic are ca scop principal modificarea sau înlăturarea unui regim politic, a 
cărui ideologie se află în conflict cu interesele grupării implicate. Asasinarea arhiducelui 
Franz Ferdinand poate fi tratată ca un exemplu de terorism timpuriu, având în vedere că 
asasinul, Gavrilo Princip, avea legături cu grupări sârbeşti care nu tolerau atitudinea impe-
rialistă manifestată de către Imperiul Austro-Ungar. Data de 11 septembrie 2001, însă, devine 
sinonimă cu „războiul împotriva terorii”15 Odată cu prăbuşirea Turnurilor Gemene, Statele 
Unite se angajau într-un conflict care avea să asocieze terorismul cu Orientul Mijlociu. 

Terorismul religios. În anumite situaţii, adepţii unei grupări teroriste ajung să confere 
unui obiectiv de natură politică trăsături religioase. Considerăm că influenţa religioasă ajunge 
să le întărească adepţilor convingerea că acţiunile lor se află sub egida divinităţii, oricât de 
reprobabile ar fi ele. Creştinismul însuşi a servit drept armă în mâna Bisericii pentru a comite 
acte care astăzi ar ridica o serie de întrebări serioase legate de drepturile omului. 

Statul Islamic, sau Daesh, reprezintă cea mai recentă manifestare politico-religioasă în 
Orientul Mijlociu. Folosindu-se de doctrina islamică pentru a obţine legitimitate, această 
grupare reuşeşte să cucerească un număr de teritorii în Siria şi în Irak, proclamând în vara 
anului 2014 apariţia unui nou Califat. 

Statul Islamic are atât pretenţii politice, cât şi pretenţii religioase. Doreşte supremaţie 
politică, teritorială şi religioasă în Orientul Mijlociu, aflându-se în conflict cu organizaţii 
precum al-Qaeda. Deşi ambele grupări au obiective similare, împărtăşind un dispreţ faţă de 
Vest, găsim ironică sfada lor, care îşi are originea în detalii nesemnificative. 

Conform studiului prezentat mai sus, este posibilă preluarea de către Statul Islamic a 
fluxului imigraţionist pentru a introduce adepţi în Uniunea Europeană: „În luna februarie 
2015, o sursă a Statului Islamic, din Siria, a confirmat, sub protecţia anonimatului, faptul că 
Statul Islamic intenţionează să se folosească de criza refugiaţilor, pentru a constitui cel de-al 
cincilea pilon de luptători musulmani, chiar pe teritoriul statelor occidentale”16. 

4. Analiză TE-SAT 2015, 2016, 2017 

În EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), o analiză anuală întocmită de 
Europol cu privire la activităţile teroriste desfăşurate pe teritoriul european, dar şi în afara lui, 
se ajungea la concluzia că anul 2015 a cunoscut o creştere considerabilă a numărului de 
victime ca urmare a actelor teroriste.17 La data de 25 ianuarie 2016 îşi începe activitatea 

                                                 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism#Etymology. 
14 Idem. 
15 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro#2000-%E2%80%93-2009. 
16 https://www.intellnews.ro/analiza-terorismul-si-migratia-ilegala/#_ftn1. 
17 Europol, TE-SAT 2016, p. 5. 
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European Counter Terrorism Center (ECTC)18, o ramură a Europol înfiinţată pentru a 
combate terorismul pe spaţiul european. 

Conform raportului pentru anul 2015, pe teritoriul Uniunii Europene au fost săvârşite  
17 atentate teroriste islamiste19, care s-au soldat cu un număr de 150 de victime decedate20. 
Două atentate ies în evidenţă: cel de la Charlie Hebdo, culminând cu 12 victime decedate şi  
8 răniţi şi o serie de atacuri grave susţinute în ziua de 13 noiembrie în diverse locaţii din Paris, 
printre care şi la teatrul Bataclan. Ultimul atentat a lăsat în urmă 130 de victime decedate şi 
368 de răniţi, fiind considerat cel mai sângeros din ultimii ani21. 

Majoritatea atentatelor din 2015 au fost săvârşite în numele Statului Islamic22. 
Numărul de arestări pentru activităţi legate de terorism islamist, s-a ridicat de la 395 în 

2014, la 687 în 201523. 
Anul 2016 aduce o scădere în numărul de atentate săvârşite pe teritoriul european, la un 

total de 1324. Deşi numărul victimelor scade la 13525, numărul persoanelor arestate pentru 
tentative de terorism islamist îl depăşeşte pe cel din anul precedent, urcând la 718. 

Pe data de 22 martie, cinci persoane asociate cu grupul care a săvârşit atentatele de la 
Paris la data de 13 noiembrie 2015, au săvârşit la rândul lor două atentate la Bruxelles: unul la 
aeroportul Zaventem, celălalt la staţia de metrou Maelbeek. Ambele atentate au presupus 
folosirea de materiale explozibile improvizate şi s-au soldat cu 32 de victime şi 340 de răniţi. 

La un târg de Crăciun din Berlin, la data de 19 decembrie, un tânăr de 24 de ani conduce 
un camion în mijlocul mulţimii, ucigând 12 oameni şi rănind alţi 56. Statul Islamic îşi va 
asuma acest eveniment, numind făptuitorul un „soldat” al grupării. 

Raportul pentru 2017 indică mai mult decât o dublare a atentatelor prezente pe spaţiul 
european, la numărul de 3326, scăzând numărul de arestări pentru tentative la 70527 faţă de 
anul precedent. De reţinut însă că cifrele rămân constante şi nu scad. Numărul de victime 
decedate prezentat este de 62, în timp ce numărul de răniţi este de 81928. 

Un incident notabil a avut loc la data de 22 martie, când un bărbat în vârstă de 52 de ani a 
lovit civili cu maşina pe Podul Westminster, în Londra. Lăsând în urmă 5 victime şi cel puţin 
50 de răniţi, făptuitorul a fost ucis de către un poliţist. Statul Islamic va prelua acest eveni-
ment în campania lui de propagandă29. 

Exemplele de mai sus servesc drept prezentare de ansamblu pentru situaţia Uniunii 
Europene la ora actuală. În rapoartele întocmite de către Europol, cititorul lucrării noastre 
poate observa mai multe evenimente precum cele descrise mai devreme, la o scară mai mică 
sau mai mare. 

Un aspect interesant al majorităţii atentatelor săvârşite pe teritoriul Uniunii Europene, 
este faptul că majoritatea făptuitorilor sunt cetăţeni europeni musulmani. Nu dorim să formăm 

                                                 
18 Idem. 
19 Ibidem, p. 44. 
20 Ibidem, p. 22. 
21 Ibidem, p. 22. 
22 Europol, TE-SAT 2016, p. 6. 
23 Idem, p. 22. 
24 Europol, TE-SAT 2017, p. 49. 
25 Idem, p. 22. 
26 Europol, TE-SAT 2017, p. 54. 
27 Idem, p. 22. 
28 Ibidem, p. 23. 
29 Ibidem, p. 23. 
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prin această informaţie o impresie greşită. Rapoartele Europol precizează că, printre posibilii 
atentatori se află şi persoane de altă rasă sau religie, care se convertesc la Islam ca urmare a 
promisiunilor făcute de către reţelele de racolare deţinute de grupări precum Statul Islamic. 

Astfel, o mare parte din celulele teroriste prezente în spaţiul european sunt locale, 
membrii lor fiind recrutaţi de la distanţă, prin posibilităţile oferite de către Internet. Europol 
precizează că, spre deosebire de grupări teroriste mai vechi, Statul Islamic se foloseşte cu 
abilitate de tehnologia actuală pentru a-şi transmite propaganda la un nivel mult mai avansat. 

Având potenţiali recruţi la nivel european, Statul Islamic deţine un monopol al fricii care 
paralizează libera circulaţie în interiorul Uniunii, cetăţenii statelor-membre realizând că pot fi 
oricând martori sau chiar victime la un atentat terorist. Stârnirea imaginaţiei nu necesită 
kilograme de explozibili improvizaţi: atacuri cu cuţite sau chiar acid în oraşe precum Londra 
sau Paris, ne arată că atmosfera de nesiguranţă se poate instala cu cele mai banale arme. 

Concluzii 

Prin această lucrare am încercat să oferim o vedere de ansamblu asupra situaţiei Uniunii 
Europene, în raport cu fenomenul migraţionist şi cu ameninţarea reprezentată de către Statul 
Islamic şi politica lui referitoare la spaţiul european. Mărturisim că acest proiect nu are un 
caracter exhaustiv. 

Dorim să expunem un paradox: deşi s-a arătat, pe parcursul acestei lucrări, că riscul 
apariţiei atentatelor teroriste este dependent şi de fenomenul migraţionist, Uniunea Europeană 
manifestă, prin conducerea ei, dorinţa de a nu-şi tăia rădăcinile democratice şi, prin urmare, 
este dispusă, prin politica ei externă, să primească în continuare imigranţi în sânul ei. 

Pe de altă parte, Statul Islamic nu va cunoaşte o restructurare morală şi politică în viitorul 
apropiat. Având în vedere conflictul dintre această grupare şi forţele coaliţiei, printre care şi 
unele state-membre, condusă de Statele Unite, Daesh va continua să trimită militanţi în 
Europa, ca răspuns la agresiunile suferite. 

Apariţia unor ideologii conservatoare de dreapta în spaţiul european, susţinute de politi-
cieni eurosceptici, ca răspuns la lipsa tot mai crescută a siguranţei pe străzile marilor oraşe 
europene, reprezintă un răspuns, credem noi, natural la situaţia ultimilor ani. Deşi, Uniunea 
Europeană se dezice şi nu aprobă aceste ideologii, va fi nevoită eventual să realizeze că se 
află într-un conflict cu o cultură care nu respectă idealurile europene. 

Momentan, europenii nu găsesc bucurie în diversitate... 
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Rezumat 
Prin realizarea acestui articol ne dorim să aducem în atenţie, încă o dată, dacă mai era 

nevoie, faptul că în România corupţia a atins un nivel foarte ridicat. Totodată, vom avea în 
vedere, pe de o parte, apariţia corupţiei, dimensiunile actuale, impacturile cu privire la 
integrarea în structurile Uniunii Europene, iar pe de altă parte, prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie de către instituţiile special create în acest sens cu ajutorul 
instrumentelor juridice de care dispun, iar în final vom face referire la câteva posibile soluţii 
care fiind puse în practică ar putea ajuta în lupta împotriva corupţiei. 

Cuvinte-cheie: corupţie; prevenire; descoperire; sancţionare; impacturi. 

Introducere 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul corupţie provine din latinescul coruptio, -onis 
şi din limba franceză corruption, însemnând comportamentul unui funcţionar care, în 
schimbul banilor sau al altor foloase necuvenite, tranzacţionează, îşi vinde efectiv atributele 
funcţiei pe care o deţine1. Etimologia acestui termen relevă faptul că exista corupţie încă din 
antichitate. În literatura de specialitate sunt unele opinii care susţin faptul că fenomenul 
corupţiei a apărut încă din cele mai vechi timpuri, odată cu primele forme incipiente de 
organizare a societăţii2.  

La începutul secolului al XIX-lea, un nobil francez angajat ca ofiţer în armata ţarului, pe 
parcursul războiului ruso-turc, pe numele său Louis Langeron, a încercat să facă o descriere a 
situaţiei din ţările române de la acea vreme în ceea ce priveşte corupţia din administraţie, din 
clasa politică şi până la simplii funcţionari. Contele constata încă de la acea vreme faptul că, 
în Ţările române, „cuvinte ca: ordine, dreptate, cinste şi onoare erau adesea uitate, slujbele 
se cumpărau şi, de asemenea, se putea „cumpăra” dreptul de a săvârşi orice crimă fără a fi 
pedepsit”. Din descrierile acelei perioade de început de secol, rezultă că la acea vreme deja: 
„exista un cerc vicios, în care cei ce cumpărau slujbele nu puteau sta mai mult de un an în 
funcţie, pentru că acea funcţie trebuia vândută celor ce doreau să se îmbogăţească fără efort; 
cei scoşi din funcţie mergeau în capitală, unde erau dedaţi unui dezmăţ de prost-gust, 

                                                 
1 http://htcp.eu/coruptia-cauze-efecte-si-remedii/. 
2 Ioan Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2010. 
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cheltuind astfel toată averea obţinută prin jaf, după care căutau să mai cumpere o slujbă 
pentru a se îmbogăţi”. Jurnalul contelui a fost citat de istoricul Neagu Djuvara în lucrarea 
„Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne”3. La acea vreme, 
Langeron se prezenta ca fiind complet bulversat de această lume (n.a.: din Ţările române) pe 
care aprecia că n-o înţelege, aşa cum nici occidentalii nu reuşesc să înţeleagă în prezent ce se 
întâmplă în România4. Citind şi înţelegând descrierea făcută cu privire la acele vremuri şi la 
oamenii de atunci, şi având în minte realităţile actuale, putem constata fără să greşim în vreun 
fel, că Louis Langeron lasă impresia ca şi cum ar fi trecut ieri prin România. În aceste condiţii, ne 
punem şi întrebări care pot părea retorice „Oare în România nu se pot schimba asemenea 
practici? Acesta să fie destinul perpetuu al oamenilor cinstiţi din România? Şi totuşi, poate 
schimba sau ajuta în vreun fel Uniunea Europeană, în structurile căreia România cu greu 
încearcă să se integreze? Personal, credem că numai ISTORIA va putea dovedi ceva! 

Istoric vorbind, în ţara noastră, prima incriminare a faptelor de corupţie a avut loc în 
perioada domniilor fanariote5. De atunci, ţara a trecut prin complexe schimbări ale sistemelor 
politice, culminând cu revoluţia din decembrie 1989, toate schimbările determinând multiple 
consecinţe economice, sociale şi culturale. 

Prin schimbarea de sistem postdecembristă s-a trecut de la un sistem totalitar, în care 
predominant era sectorul public (sectorul privat fiind aproape inexistent), la un sistem demo-
cratic, în care sectorul privat este predominant, creându-se astfel o permanentă intersectare a 
acestor două sectoare. În urma permanentelor intersectări ce au loc între cele două sectoare, 
cei din sectorul privat - fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice - au nevoie de 
diverse acte/servicii pentru a-şi desfăşura activităţile în legalitate şi în bune condiţii, care 
trebuie eliberate/prestate de funcţionarii publici din administraţia publică centrală sau locală. 
Acest fapt lasă loc şi unor abordări nu tocmai legale, din partea atât a funcţionarilor publici 
cât şi a cetăţenilor. Sunt situaţii în care funcţionarul este cel care pretinde sau lasă să se înţeleagă 
că acceptă mită, sub formă de bani sau alte foloase, „forţând” cetăţeanul să recurgă la această 
practică ilegală şi imorală, dar şi situaţii în care cetăţeanul este cel care îi promite sau chiar îi 
oferă nemijlocit mită funcţionarului, din dorinţa de a-şi rezolva problemele într-un timp cât 
mai scurt, cu nerespectarea regulilor general valabile şi, de multe ori, din dorinţa de a 
demonstra că „se descurcă”.  

Cel mai mare pericol pe care îl generează corupţia de acest fel este răsturnarea ierarhiei 
valorilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, se dă naştere la evaziune fiscală, la spălare de 
bani, la constituirea de grupuri infracţionale organizate etc. Astfel, în mod evident, la mo-
mentul actual „există corupţie-evaziune mare la nivel înalt şi corupţie-evaziune mică la nivel 
local, întinsă pe tot teritoriul României”6. 

1. Cauzele care facilitează apariţia corupţiei 

Având în vedere complexitatea fenomenului corupţiei, cauzele acestuia sunt multiple, 
complexe şi în continuă schimbare, de la o perioadă la alta sau de la un regim politic la altul. 

                                                 
3 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848), ed. a VII‑a, 

Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009. 
4 A se vedea şi: https://www.historia.ro/ocaratoarea-mita-in-istoria-romanilor. 
5 În ţara noastră, Domniile fanariote au avut loc între anii 1711-1821.  
6 George Coca, Nişte gânduri despre corupţie, Lucrările conferinţei naţionale cu participare internaţională 

„Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective”, 24-25 noiembrie 2016, Vol. II, ed. a II-a Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti 2017. 
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Fiind întâlnită în diverse sectoare, mai ales acolo unde sectorul public se intersectează cu sectorul 
privat, indiferent de nivelul de dezvoltare socială, economică şi ideologică, cauzele, combaterea 
şi prevenirea acestui fenomen a preocupat comunitatea internaţională în acest domeniu, care apoi 
au determinat statele să adopte măsuri ferme pentru eliminarea acestui fenomen. 

Sunt de amintit câteva cauze ale apariţiei şi perpetuării corupţiei în România, care sunt 
considerate mai importante şi sunt menţionate frecvent în studiile de specialitate, cum ar fi: 
lipsa educaţiei în spiritual incoruptibilităţii, legislaţia permisivă şi neclară, lipsa de stabilitate 
legislativă, organizarea necorespunzătoare a instituţiilor statului, lipsa de transparenţă, factori 
economici7, capitalismul, parteneriatul public-privat, sărăcia, banii, interesele particulare şi de 
grup, democraţia şi libertatea prost înţelese, achiziţiile publice, privatizarea, retrocedările şi 
restituirile, statul şi politica sa, administraţia publică centrală şi locală etc.8  

2. Dimensiunile actuale ale corupţiei din România 

Din păcate, există corupţie în orice stat al lumii, indiferent de continent, de nivelul de 
dezvoltare socială, economică, culturală, de nivelul de civilizaţie etc., oricum nivelul corupţiei 
fiind mai ridicat în statele subdezvoltate, cu un grad de sărăcie extremă. În funcţie de diferiţi 
factori cauzali de perpetuare, corupţia este percepută diferit, de la stat la stat şi de la o cate-
gorie socială la alta.  

La nivel mondial se fac anual măsurători cu privire la indicele de percepţie a corupţiei, în 
diferite state ale lumii, cu grade diferite de dezvoltare economică şi socială. Cu astfel de 
măsurători se ocupă, de exemplu, şi Transparency International, organizaţie ce are ca scop 
prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei la nivel naţional şi internaţional, în special 
prin activităţi de cercetare, documentare, informare, educare şi sensibilizare a opiniei publice9. 
Această organizaţie are sedii în peste o sută de ţări, printre care şi în România, la Bucureşti.  

Acest ONG analizează corupţia din sectorul public, aşa cum este percepută de mediul de 
afaceri şi de experţi independenţi din 180 de ţări monitorizate. Din măsurătorile efectuate în 
ultimii ani, în ceea ce priveşte indicele de percepţie a corupţiei, rezultă faptul că România se 
afla pe locul 61 în anul 2018, din 180 de ţări monitorizate, cu scor de 47 din 100. Scorul este 
unul de la 0 (zero) la 100 pentru fiecare ţară, cu 0 fiind perceput ca „foarte corupt” iar cu 100 
„foarte curat”. În ultimii ani ţara noastră a ocupat locurile 57, 58, 60 în lume, observându-se 
astfel o tendinţă relativă de stagnare a nivelului corupţiei. Din măsurătorile efectuate la nivelul 
Uniunii Europene de către Transparency International cu privire la indicele de percepţie a 
corupţiei rezultă faptul că România, în anul 2018, ocupa locul 24 din cele 28 ţări membre, 
devansând Grecia, Bulgaria şi Ungaria10.  

Transparency International România a realizat o statistică pe o perioadă cuprinsă între 
anii 2012-2018, în ceea ce priveşte indicele de percepţie a corupţiei din ţara noastră, din care 
se observă faptul că în anii 2012-2014 corupţia se situa, pe o scală de la 0 la 50, undeva la 
scorul de 43-44 de puncte, pentru ca în anii 2016-2018 scorul să crească până la 47-48 de 
puncte, spre maximum.  

                                                 
7 http://htcp.eu/coruptia-cauze-efecte-si-remedii/. 
8 George Coca, Nişte gânduri despre corupţie, Lucrările conferinţei naţionale cu participare internaţională 

„Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective”, 24-25 noiembrie 2016, vol. II, ed. a II-a, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti 2017. 

9 https://www.transparency.org/glossary. 
10 https://newsweek.ro/politica/indicele-de-perceptie-al-coruptiei-romania-pe-locul-24-din-28-in-ue. 
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Suntem de acord cu faptul că aceste scoruri, cifre sau locuri pe care ţara noastră le 
obţine/ocupă în aceste clasamente mondiale sau europene, sunt relevante şi ne oferă, celor 
interesaţi, o imagine de ansamblu a acestui fenomen prezent în viaţa de zi cu zi, referitoare la 
îngreunarea sau scurtarea drumului în rezolvarea unor probleme curente pe căi nu tocmai 
legale sau morale. Dar, cu toate acestea, sunt dificil de cuantificat toate efectele şi conse-
cinţele produse de acest flagel în rândul cetăţenilor de bună-credinţă, atunci când se lovesc de 
refuzul nejustificat al unui funcţionar care avea obligaţia legală de a răspunde solicitării venite 
din partea lor. Deşi există instituţii şi instrumente juridice pentru a preveni, descoperi şi 
sancţiona faptele de corupţie, ţinând cont de ceea ce se întâmplă în prezent cu JUSTIŢIA, 
considerăm că sunt necesare măsuri urgente de revigorare a instituţiilor din justiţie, pe de o 
parte, dar şi pentru o nouă adaptare a legislaţiei privind faptele de corupţie la realităţile 
actuale, pe de altă parte, având la bază şi tratatele, convenţiile şi acordurile europene la care 
România este parte, aceasta având şi rolul de îndeplinire a angajamentelor asumate. 

3. Instrumente juridice în sprijinul luptei împotriva corupţiei 

La începutul anului 1993 România a semnat Acordul European ce instituie o asociere 
între ţara noastră, pe de o parte, şi Comunităţile Europene, pe de altă parte, iar în anul 1995 
România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Pe toată perioada în care au avut 
loc negocierile cu privire la condiţiile ce trebuia să le îndeplinească ţara noastră pentru a adera 
la UE, negocieri ce s-au încheiat în anul 2004, reprezentanţii Comisiei Europene au cerut, iar 
echipa de negociatori din partea României şi-a dat acordul, pentru înfiinţarea unei instituţii şi 
a unor instrumente cu scopul de a elimina/diminua corupţia din România, aceasta fiind una 
dintre condiţiile esenţiale pentru aderare11. 

La nivel european există o organizaţie în cadrul Consiliului Europei, formată din 49 de 
state ce au semnat o convenţie prin care îşi asumă lupta împotriva corupţiei, două dintre 
aceste state nu fac parte din Consiliului Europei, respectiv Statele Unite ale Americii şi Belarus. 
Această organizaţie se numeşte Grupul Statelor împotriva Corupţiei, abreviat (GRECO). 
România este membră a GRECO încă de la înfiinţarea sa din anul 199912.  

Prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene au fost stabilite norme minime, cu 
privire la definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate 
deosebită, de dimensiune transfrontalieră, ce rezultă din natura sau impactul acestor infracţiuni 
ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună. În enumerarea acestor 
domenii ale criminalităţii a fost inclusă şi corupţia. Fiecare stat membru al Uniunii Europene 
trebuie să respecte normele stabilite în legislaţia europeană şi să adapteze legislaţia internă la 
exigenţele comunitare.  

Sunt organizaţii internaţionale, unele cu caracter universal, iar altele cu caracter regional, 
ce au organizat în timp diferite summit-uri, în urma cărora au fost adoptate unele convenţii cu 
privire la corupţie. În respectarea angajamentelor asumate, statele care ratifică aceste convenţii 
trebuie să depună eforturi sustenabile, indiferent de culoarea politică a puterii, în a găsi soluţii 
legale şi eficiente în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului corupţiei (atât a corupţiei 
mari, a corupţiei mici, cât şi a corupţiei politice de orice fel), astfel încât gradul de percepţie şi 
tendinţele acestui fenomen să fie constant pozitive. 

                                                 
11 https://ec.europa.eu/romania/about-us/eu_romania_ro. 
12 https://www.mae.ro.  
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În ţara noastră, în anul 2002, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a fost înfiinţată o structură specializată în combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu, 
la început având denumirea de Parchetul Naţional Anticorupţie (PNA), pentru ca mai apoi să 
îi fie schimbată denumirea în Direcţia Naţională Anticorupţie.  

Direcţia Naţională Anticorupţie, în continuare (DNA), este o structură de parchet specia-
lizată în combaterea corupţiei mari şi medii. Este creată ca un instrument oportun, necesar şi 
util (faţă de amploarea recunoscută a fenomenului corupţiei din România), în descoperirea, 
investigarea şi aducerea în faţa instanţei a marilor cazuri de corupţie cu care se confrunta ţara 
noastră, într-un melanj neînţeles de realităţi permisive postdecembriste.  

Prin activitatea sa, DNA ar trebui să contribuie la reducerea corupţiei, în sprijinul unei 
societăţi democratice apropiate de valorile europene13.  

În dreptul intern faptele de corupţie sunt incriminate în Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014, dar şi în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; aceasta din urmă, constituind lege specială 
în materie, constituie şi principalul instrument al DNA.  

În Codul penal sunt incriminate infracţiuni precum „luarea de mită” art. 289, „darea de 
mită” art. 290, „traficul de influenţă” art. 291, „cumpărarea de influenţă” art. 29214. Infrac-
ţiunea de „luare de mită” are ca obiect juridic special relaţiile sociale referitoare la buna 
desfăşurare a activităţii de serviciu a unităţilor publice, a liber profesioniştilor ori a altor 
persoane juridice, relaţii care implică îndeplinirea cu probitate, cu cinste şi corectitudine de 
către funcţionarii publici şi de către alţi funcţionari, a îndatoririlor de serviciu15. În cazul in-
fracţiunii de „dare de mită” obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale privitoare la 
activitatea de serviciu, activitate a cărei bună desfăşurare este incompatibilă cu săvârşirea 
actelor de corupere asupra funcţionarilor publici sau a altor persoane care exercită însărcinări 
în serviciul unui funcţionar public asimilat ori în cadrul unei persoane juridice. Prin 
activitatea ilicită a persoanelor rău intenţionate, care caută să-şi rezolve în mod fraudulos 
interesele, se pune în pericol bunul mers al altor persoane juridice private sau publice16.  

În Legea nr. 78/2000 sunt incriminate infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate 
infracţiunilor de corupţie, infracţiunile în legătură cu infracţiunile de corupţie şi infracţiunile 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.  

Aceste două legi sunt principalele instrumente folosite în lupta anticorupţie din ţara noastră.  
Pe lângă instituţiile şi instrumentele special create în sprijinul luptei anticorupţie, mai 

sunt şi alte organizaţii care şi-au luat angajamentul în elaborarea unor soluţii eficiente în 
vederea combaterii corupţiei.  

De asemenea, unul dintre instrumentele importante anticorupţie, care vizează toate cele 
trei puteri în stat – legislativă, executivă şi judecătorească – şi care, totodată, solicită maximă 
implicare în implementarea la nivelul întregii ţări este Strategia Naţională Anticorupţie 
(SNA), adoptată prin H.G. nr. 583/2016, pentru perioada 2016-202017.  

                                                 
13 http://www.pna.ro. 
14 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014. 
15 Vasile Dobrinoiu şi colectivul, Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016. 
16 Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea specială, Teorie şi practică judiciară, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti 2011.  
17 http://sna.just.ro. 
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SNA 2016-2020, a fost elaborată în urma unui îndelungat proces de consultare şi a avut 
în vedere concluziile auditului extern independent al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru 
perioada 2012-2015. Scopul principal al acesteia este promovarea integrităţii, prin aplicarea 
riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire şi combatere a corupţiei în 
România, adresându-se tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, mediului de afaceri şi 
societăţii civile18, în acelaşi timp. 

În anii de după revoluţie şi până la aderarea României la Uniunea Europeană, întreaga 
naţiune, de la simpli cetăţeni şi până la cei mai înalţi demnitari, îşi dorea să fie primită în 
familia europeană, fiind de acord cu îndeplinirea condiţiilor cerute pentru acest demers, printre 
care şi crearea unor instituţii şi a unor instrumente juridice, strategii, planuri, măsuri etc., în 
vederea combaterii cu eficienţă şi eficacitate a corupţiei la toate nivelurile. 

 Este adevărat faptul că, în primă fază, aceste angajamente au fost respectate, însă, 
lipseşte partea cea mai importantă referitoare la modul sustenabil de implementare, în ceea ce 
priveşte eficienta punere în aplicare a acestor instrumente, eficienţa în ceea ce priveşte unele 
dintre instituţiile abilitate să aplice aceste măsuri, lipsa de interes a puterii politice, conjugate, 
după caz, cu reaua-credinţă, mentalităţile învechite, incompetenţa şi lipsa de profesionalism, a 
unora dintre organele de urmărire penală şi judecată care, astfel, ajung să compromită adevă-
ratul sens al luptei anticorupţie din România. Ca urmare, în prezent, pare a fi compromisă 
ţinta de reducere a corupţiei, precum şi construirea unei societăţi democratice apropiate de 
valorile europene, spre care tind toţi românii, în special cei care, cu curaj, au părăsit şi 
părăsesc în continuare ţara. De fapt, din actualele discursuri ale oamenilor politici şi de stat 
din România nu se mai poate înţelege care sunt cu adevărat valorile europene recunoscute în 
ţara noastră, şi spre care tindem, în acelaşi timp. Însă, în aceste condiţii, un lucru pare că este 
cert, recomandarea primită de către români, de la cel mai înalt nivel în stat, „dacă nu vă 
convine plecaţi afară”, deoarece oricum noi nu putem să facem o ţară ca afară. 

Păstrându-ne optimismul, totodată, apreciem că este cert şi faptul că toate aceste măsuri 
pot deveni eficiente şi cu concursul larg al cetăţenilor. În acest sens, considerăm că nu se 
poate ajunge la un rezultat pozitiv în lupta anticorupţie, dacă nu există şi o contribuţie reală şi 
consistentă din partea tuturor categoriilor sociale şi din partea ambelor sectoare, public şi 
privat. Credem, de asemenea, că pentru a obţine rezultate pozitive, pe lângă necesitatea de a 
schimba clasa politică sau o parte a acesteia, accentul ar trebui pus pe performanţă şi merito-
craţie, promovând persoane bine pregătite, care ar trebui să realizeze câteva schimbări 
benefice la nivelul societăţii, în ceea ce priveşte educaţia, cultura şi dezvoltarea spiritului 
civic al fiecărui cetăţean, având la bază empatia. 

4. Impacturile cu privire la sustenabilitatea integrării în structurile Uniunii Europene  

Abordarea europeană privind combaterea crimei organizate, a corupţiei şi a spălării banilor, 
se bazează pe cele mai complete evaluări ale ameninţărilor şi pe consolidarea cooperării 
poliţieneşti şi judiciare, inclusiv cu ţările terţe, pe o definiţie comună a faptelor penale, pre-
cum infracţiunea de asociere de tip mafiot sau de autospălare de bani, incriminarea tuturor 
formelor de corupţie, armonizarea legislaţiilor statelor membre privind anumite mecanisme 
de importanţă procedurală19. 
                                                 

18 http://dpaps.gov.ro/docs/strategia_nationala_anticoruptie_2016-2020. 
19 Costel Ceocea, Virginia Sofian, Lucrările conferinţei naţionale cu participare internaţională „Devianţă şi 

criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective”, 24-25 noiembrie 2016, Bacău, vol. II, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti 2017. 
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Fenomenul corupţiei are un impact negativ, atât în ceea ce priveşte aderarea unui stat la 
Uniunea Europeană, cât şi cu privire la sustenabilitatea integrării depline în structurile 
acesteia, mai ales în cazul statelor care nu reuşesc să implementeze strategii eficiente împotriva 
corupţiei şi care nu îşi aliniază legislaţia internă cu legislaţia comunitară, aşa cum este şi cazul 
României. Încă din perioada de pre-aderare trebuie rezolvate aceste probleme, pentru a putea 
negocia integrarea în structurile comunitare, şi a deveni membru cu drepturi depline. Fiind 
cunoscute şi evaluate gravele probleme ale României în domeniul corupţiei, aderarea la 
Uniunea Europeană s-a realizat numai în condiţiile instituirii unui mecanism de control al 
acesteia, acesta fiind Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV)20. Prin acest mecanism, 
Uniunea Europeană a urmărit, totodată, să protejeze politicile şi instituţiile europene. 

Pentru a putea adera la Uniunea Europeană, un stat trebuie mai întâi să îndeplinească 
condiţiile prevăzute în Tratatul Uniunii Europene, în care sunt prevăzute regulile, valorile şi 
idealurile europene. După ce primeşte calitatea de stat candidat la aderare, înaintează o cerere 
formală Consiliului Uniunii Europene. Consiliul notifică Parlamentul European, Comisia 
Europeană şi parlamentele naţionale, cu privire la această cerere. Statutul de ţară candidată este 
acordat de Consiliul European, în urma unui aviz favorabil din partea Comisiei Europene, şi 
sub rezerva adoptării de către Comisie. Negocierile privind aderarea au loc în cadrul unor 
conferinţe inter-guvernamentale, între ţările UE şi guvernul ţării candidate.  

Acquis-ul comunitar este împărţit pe domenii politice, fiecare dintre acestea fiind negociat 
individual. În prezent există 35 de domenii sau capitole care trebuie negociate şi închise, pentru 
a putea deveni stat cu drepturi depline al Uniunii Europene21.  

Uniunea Europeană se confruntă cu provocarea de a reacţiona pe măsură la fenomenele 
de corupţie şi criminalitate organizată tot mai sofisticate, specifice fiecărei ţări membre, astfel 
încât integrarea deplină a noilor state în Uniune să fie sustenabilă, pe termen lung. În acest 
scop, în anul 2012, a fost înfiinţată Comisia Specială pentru Crimă Organizată, Corupţie şi 
Spălare de bani, prin decizie a Parlamentului European (CRIM). 

Această comisie a fost înfiinţată în scopul de a mai reduce pagubele produse prin fapte de 
corupţie. Într-o perioadă de austeritate, se estimează că fraudele fiscale costă statele membre 
ale Uniunii Europene 1000 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă un cost anual de 
aproximativ 2000 de euro pentru fiecare cetăţean al Uniunii22. 

5. Acţiuni necesare combaterii şi prevenirii corupţiei 

Din nefericire, pe cât de sigură este vechimea corupţiei, pe atât de certă este şi imposibili-
tatea eliminării totale a acesteia din societăţile umane contemporane23. Acesta este şi motivul 
pentru care, în ultima perioadă, nu se mai vorbeşte despre eliminarea totală a fenomenului 
corupţiei, ci se vorbeşte doar despre diminuarea corupţiei în limite acceptabile şi suportabile 
de către societatea umană. Din moment ce încă mai sunt funcţionari publici care solicită şi 
primesc mită sub diverse forme, şi cetăţeni care oferă sau li se cere mită pentru serviciile de 

                                                 
20 Mecanismul de cooperare şi verificare (MCV) este o măsură de salvgardare, invocată de Comisia Europeană, 

atunci când ea consideră că un nou stat membru sau un stat care este în curs de aderare la Uniunea Europeană, nu şi-a 
îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare în domeniile ariei de libertate, securitate şi justiţie 
sau de politică a pieţei interne (https://ro.wikipedia.org/wiki/Mecanismul_de_Cooperare_%C8%99i_Verificare). 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal. 
22 Idem.  
23 http://htcp.eu/coruptia-cauze-efecte-si-remedii/. 
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care au nevoie de la autorităţile/instituţiile publice, eradicarea corupţiei rămâne un deziderat 
imposibil de atins. 

Unii autori români, care s-au aplecat mai profund asupra fenomenului corupţiei, au lansat 
în literatura de specialitate unele posibile acţiuni, programe, căi de urmat cu efect de remediu, 
în vederea diminuării corupţiei din România şi nu numai. În opinia unuia dintre aceşti autori, 
un prim remediu şi cel mai important, ar fi Educaţia în spiritul incoruptibilităţii, începând de 
la preşcolari, elevi şi studenţi24, care să conducă la construirea timpurie a integrităţii şi 
consolidarea rezistenţei în timp la tentaţii de orice fel a tuturor persoanelor. 

Fără o enumerare limitativă, alte remedii ar putea fi:  
– un cadru legislativ omogen şi coerent;  
– o politică mai responsabilă;  
– o administraţie publică eficientă şi incoruptibilă;  
– un mediu de afaceri mai sănătos;  
– o justiţie penală corectă şi credibilă; 
– consolidarea cooperării judiciare şi poliţieneşti la nivel european şi internaţional;  
– combaterea şi prevenirea activităţilor crimei organizate şi a corupţiei prin confiscarea 

veniturilor şi a patrimoniului obţinut din acestea;  
– eliminarea din viaţa politică şi din instituţiile sau autorităţile publice a persoanelor 

dovedite ca fiind corupte;  
– stabilitatea, claritatea, predictibilitatea, aplicarea promptă şi egală a legilor;  
– transparenţa organizării, funcţionării şi luării deciziilor instituţiilor/autorităţilor publice;  
– simplificarea procedurilor şi eliminarea posibilităţilor de subiectivism sau arbitrariu din 

autorităţile şi instituţiile publice etc.25; 
La nivelul Uniunii Europene au fost elaborate Convenţii, o Decizie-cadru şi Directive 

privind combaterea corupţiei.  
În ceea ce priveşte corupţia din România, ţinând cont de legislaţia europeană şi de direc-

ţiile trasate de către aceasta, Guvernul României a elaborat Strategia Naţională Anticorupţie 
ce are ca scop promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi institu-
ţional în vederea prevenirii corupţiei, parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de risc 
şi standarde de control managerial intern.  

Strategia Naţională Anticorupţie se adresează instituţiilor şi autorităţilor publice centrale 
şi locale, inclusiv celor subordonate şi coordonate, aflate sub autoritate, inclusiv întreprinde-
rile publice26.  

Concluzii 

Plecând de la premisa că fenomenul corupţiei este prezent în toate statele lumii, nu le 
rămâne autorităţilor publice decât să încerce o diminuare a acestuia în limite suportabile 
pentru întreaga societate. Din moment ce există legislaţie şi instrumente juridice împotriva 
corupţiei, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, singura soluţie este ca acestea să fie 
puse în practică cu fermitate, pentru a putea deveni eficiente. Toate aceste instrumente vor fi 
                                                 

24 Idem. 
25 Costel Ceocea, Virginia Sofian, Lucrările conferinţei naţionale cu participare internaţională „Devianţă şi 

criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective”, 24-25 noiembrie 2016, Bacău, vol. II, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti 2017. 

26 http://dpaps.gov.ro/docs/strategia_nationala_anticoruptie_2016-2020. 
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eficiente doar dacă vor fi respectate regulile, atât de către funcţionarii publici cât şi de către 
cetăţeni. Trebuie să sperăm că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom avea o societate mai 
curată din punctul de vedere al corupţiei şi că, odată cu schimbarea generaţiilor, se vor 
schimba şi mentalităţile oamenilor, în sens proactiv, de susţinere a luptei împotriva corupţiei. 
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Rezumat 
Este cunoscut şi recunoscut, Criminalistica este una dintre principalele ştiinţe ale aflării 

adevărului în procesul judiciar de descoperire şi cercetare a infracţiunilor şi infractorilor. 
Astfel, specialiştii1, aflându-se în consens, apreciază: „Criminalistica, prin cele trei părţi 
componente ale sale, tehnică, tactică şi metodologie criminalistică, serveşte la determinarea 
materialităţii faptelor de natură penală, precum şi la dovedirea existenţei infracţiunii şi a 
vinovăţiei suspectului/inculpatului, identificat prin procedeele acesteia”. În acest scop, este 
important ca organele de urmărire penală să cunoască în cât mai mare măsură posibilităţile 
şi oportunităţile oferite de diferite ştiinţe, şi să fie conştiente de limitele cercetării analitice a 
urmelor descoperite în legătură cu fapta cercetată, pentru a stabili expertizele ce pot fi 
dispuse, precum şi formularea corectă şi variată, în consecinţă, a celor mai adecvate întrebări 
care să conducă la aflarea adevărului. Metodele utilizate în Criminalistică, ca metode 
proprii sau aparţinând altor ştiinţe, sunt subordonate aceluiaşi scop social „fundamentarea 
ştiinţifică, mai presus de orice îndoială, a actului de justiţie”. 

Cuvinte-cheie: metode criminalistice; inducţia şi deducţia; metode biologice; metoda 
ADN; metoda nanotehnologiei, sistem IMAGETRAK; sistem AFIS. 

Introducere 

Importanţa cercetării metodice şi sistematice a fost pusă în evidenţă de către astronomi, 
care au demonstrat primii interacţiunea dintre ştiinţă şi lege, ca urmare a observaţiilor 
efectuate asupra structurii universului astronomic ce au constituit momentul naşterii ideii de 
ordine bazată pe lege2, în consecinţă a legii şi ordinii. Fiind transmisă generaţiilor următoare, 
ideea a fost preluată şi de marii savanţi Copernicus, Newton, Galilei etc., care au modificat 
procesele de gândire cu privire la metodele cele mai potrivite pentru aflarea adevărului, prin 
luarea în considerare a interacţiunii dintre lege şi ştiinţă, în vederea creşterii gradului de 
probabilitate a adevărului, şi nu pentru certitudinea lui. Astfel, căutarea adevărului absolut, 
care s-a dovedit a fi imposibil de obţinut, a fost înlocuită cu ipoteze probabilistice în evaluarea 
probelor pentru a se obţine adevărul relativ, dincolo de orice suspiciune3. Pe măsură ce ştiinţa 
a progresat, aceasta a avut un rol determinant în creşterea importanţei specialiştilor criminalişti 

                                                 
1 V. Bercheşan, Cercetarea penală (Criminalistica - teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare 

penală, Ed. Icar, Bucureşti, 2001, p. 17. 
2 C. H. Wecht, J.T. Rago, Forensic sciences and law. Investigative application in criminal, civil and family 

justice, Ed. Boca Raton, CRC Press, 2006, p. 3 
3 B.J. Shapiro, Law and sciences in seventeenth-century England, Stanford Law Review vol. 21, nr. 4, 1969, 

pp.727-730. 
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şi a experţilor chemaţi să furnizeze „informaţii care să răspundă la întrebări importante 
pentru anchetatori şi instanţele de judecată”4. 

În ultimii ani, ca urmare a exploziei tehnologice, a avut loc şi o explozie a aplicării cuce-
ririlor tehnice care au revoluţionat societatea modernă actuală. Ca urmare, cercetarea 
criminalistică a infracţiunilor a devenit o adevărată artă, iar criminalistica, în general, a 
devenit „ştiinţa legată de arta şi tehnica investigaţiilor penale”, aşa cum rezultă şi din opinia 
unor importanţi specialişti în domeniu5.  

Pentru realizarea caracterului său de ştiinţă judiciară, autonomă, unitară şi pluridiscipli-
nară, Criminalistica utilizează metode specifice de cunoaştere, unele dintre ele tipice ştiinţei 
respective, altele comune mai multor ştiinţe, dar aplicate în mod particular, potrivit obiectului 
de activitate propriu criminalisticii.  

În criminalistică, metoda reprezintă procesul de formare a cunoştinţelor în domeniul 
criminalisticii, precum şi ansamblul de operaţiuni şi procedee tehnice şi tactice, inerente 
activităţilor de rezolvare a problemelor privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, în 
vederea aflării adevărului şi prevenirii erorilor judiciare.  

Metodele criminalisticii au în vedere şi faptul că, la rezolvarea oricărei probleme 
determinate, de descoperire şi cercetare a unei infracţiuni, oricât de simplă sau de complexă ar 
fi aceasta, trebuie să se asigure abordarea obiectivă a problemelor de lămurit, prin luarea în 
considerare a tuturor raporturilor şi legăturilor de cauzalitate dintre ele. În acest sens, evoluţia 
şi perfecţionarea metodelor ştiinţei criminalisticii este impulsionată, în mare măsură, de dina-
mica şi structura criminalităţii actuale, aflată mereu în schimbare, ca rezultat al globalizării şi 
al schimbărilor în societate. Ca urmare, la perfecţionarea metodelor sale, criminalistica 
trebuie să ia în calcul şi faptul că a sporit mult profesionalismul şi gradul de informare al 
infractorilor, în ceea ce priveşte activitatea, procedeele şi metodele folosite de organele de 
urmărire penală, precum şi metodele operative de investigaţie desfăşurate de acestea. 

Principalele metode utilizate de criminalistică în investigarea cauzelor penale, în scopul 
aflării adevărului, sunt: metode generale de cunoaştere, metode proprii criminalisticii şi 
metode adaptate la specificul criminalisticii. 

1. Metodele generale de cunoaştere 

La baza cercetării criminalistice se situează, în primul rând, metodele generale ale 
cunoaşterii, care sunt utilizate şi de alte ştiinţe, cum sunt: – metoda observaţiei; – metoda 
descrierii; – metoda analizei şi sintezei; – metoda deducţiei şi inducţiei; – metoda analogiei; 
– metoda formulării de ipoteze; – metoda abstractizării; – metoda generalizării; – metoda 
măsurării; – metoda comparării; – metoda experimentului; – metoda modelării etc., fiecare 
dintre acestea fiind adaptate la specificul obiectului criminalisticii.  

Metoda observaţiei, este cea mai veche metodă de cercetare şi constă în observarea şi per-
ceperea intenţionată, nemijlocită şi metodică, a unui obiect, proces sau fenomen. Ca metodă de 
identificare criminalistică, observarea este utilizată în scopul surprinderii caracteristicilor 
                                                 

4 Jackson G., Jones S., Booth G., Champod C., Evett I.W., The nature of forensic sciences opinion - a possible 
framework to guide thinking and practice in investigation and court prooceding, Sciences & Justice Journal, vol. 46, 
nr. 1, 2006, p. 34. 

5 E. Locard, Traité de la criminalistique, Edition J. Desvigne, Lyon, 1931, p. 78; M. Le Clere, Manuel de 
police tehnique, Edition Police Revue, Paris, 1974, p. 11; Charles E. O'Hara, Fundamentals of Criminal Investi-
gation, 4th Edition, Ch. C. Thomas, Springfielded, Illinois, S.U.A., 1976; Jean Nepote, Situation actuelle et 
tendence d'evolution de la criminalistique, în R.I.P.C., nr. 384/1983, p. 2. 
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generale şi specifice ale fenomenelor, obiectelor, fiinţelor etc., precum şi pentru surprinderea 
reflectării acestor caracteristici în fenomenul, obiectul sau fiinţa de identificat într-o cauză 
penală. Astfel, în practica criminalistică sunt supuse observaţiei urmele infracţiunii, probele şi 
mijloacele de probă, caracteristicile statice şi dinamice ale persoanelor cu care organele de 
urmărire vin în contact în procesul urmăririi penale (victime, martori, infractori etc.), activităţile 
infracţionale cercetate sau alte evenimente percepute indirect, prin mijlocirea altor persoane etc. 
Ca urmare, în calitatea sa de observaţie ştiinţifică, din punct de vedere criminalistic observaţia 
ajută organele de urmărire penală să cerceteze, să identifice, să analizeze şi să înţeleagă urmele 
infracţiunilor cercetate, corespunzător cauzelor şi scopurilor urmărite de autorii şi victimele 
infracţiunii în câmpul infracţional, precum şi în mediile din care acestea fac parte. 

Metoda descrierii, este o metodă de cunoaştere realizată prin atribuirea de proprietăţi 
referitoare la formă, dimensiuni, culoare, stări de spirit, contexte relaţionale etc., şi constă în 
specificarea unor caracteristici ale persoanelor, obiectelor şi fenomenelor, obţinute în urma 
observaţiilor şi a măsurătorilor efectuate. Manifestându-se ca mijloc de fixare a informaţiei, 
această metodă, pe lângă descrierea verbală include şi descrierea în scris, în diverse pro-
cese-verbale ale actelor de urmărire penală, în rapoarte de expertiză sau de constatare, precum şi 
în cadrul schiţelor, desenelor, planşelor foto şi al înregistrărilor video etc., efectuate în cadrul 
activităţilor de urmărire penală, cu respectarea prevederilor legale procesual penale. 
De asemenea, metoda descrierii este utilizată frecvent în procesul de audiere a persoanelor în 
cauzele penale, în special cu ocazia audierii martorilor cu scopul identificării obiectelor, 
autorilor, victimelor şi altor fiinţe ce interesează în acele cauze, situaţie în care persoanelor 
audiate li se acordă posibilitatea să redea, verbal, aspecte referitoare la imaginea şi caracteris-
ticile obiectelor şi fiinţelor, a faptelor, fenomenelor şi împrejurărilor pe care le cunosc şi ţin de 
realitatea faptelor cercetate, aspecte care ulterior sunt menţionate în scris, în documente care se 
constituie în mijloace de probă. 

Metoda analizei şi sintezei are un rol extrem de important în procesul aflării adevărului 
în cauzele penale instrumentate şi este frecvent utilizată. Analiza, având întotdeauna la bază 
relaţiile cauză-efect, reprezintă o cercetare şi interpretare temeinică, bazată pe studiul logic, 
sistematic, tehnic şi ştiinţific al fiecărui aspect şi element identificat ca ipoteză şi problemă de 
lămurit într-o cauză penală, constând în descompunerea sau desfacerea fiecărui obiect sau 
fenomen cercetat, până la nivelul celor mai mici elemente posibile, pentru a asigura, astfel, 
atât plenitudinea cât şi caracterul multilateral şi ştiinţific al cercetărilor. Ca metodă utilizată în 
identificarea criminalistică, din punct de vedere tehnic şi ştiinţific, diversele analize care se 
impun a fi efectuate, pot fi realizate: cu diferite instrumente optice (lupă, microscop), pe cale 
chimică (cromatografie, sinteză, precipitare etc.), prin tehnici biologice (analiza urmelor de 
sânge), prin examinări traseologice etc. Analiza se realizează şi prin interpretarea sistemică a 
tuturor datelor şi informaţiilor cunoscute, la diferite momente în care aceasta se desfăşoară. 
De asemenea, prin descompunerea aspectelor ce ţin de infracţiunea comisă, în elementele sale 
componente, analiza este utilizată pentru identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care 
au favorizat comiterea acelei infracţiuni, analiză care stă la baza studierii şi cunoaşterii 
fenomenului criminal. Complexitatea studierii relaţiilor cauză-efect în analiza infracţiunilor şi 
a fenomenelor criminale, este amplificată ca urmare a caracterului deosebit de complex a 
acestora6. Sinteza, în antiteză cu analiza, înseamnă îmbinarea unor elemente separate, care pot 
                                                 

6 Caracterul complex al analizei cauzale derivă din: – acelaşi efect poate fi produs de una sau de mai multe 
cauze diferite; – efecte diferite se pot combina dând de fiecare dată o altă rezultantă a complexului de activităţi sau 
forţe; – complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului dat, ci şi calitatea lui; 
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constitui un întreg al elementelor dispersate prin analiză, astfel încât să se poată obţine noi 
cunoştinţe despre legăturile şi interdependenţele lor. Din punct de vedere criminalistic, prin 
sinteză sunt obţinute noi expresii cantitative şi calitative care conduc la generalizarea unor 
aspecte particulare ale infracţiunii şi ale fenomenului criminal, care stau la baza formulării de 
concluzii ale constatărilor şi expertizelor, ale hotărârilor instanţelor, precum şi ale formulării 
de soluţii practice, concrete, în vederea prevenirii infracţiunilor şi a limitării fenomenelor 
infracţionale, din punct de vedere criminologic. 

Metoda inducţiei şi deducţiei, este utilizată, în corelaţie cu analiza şi sinteza, la formularea 
diferitelor raţionamente. Inducţia, este utilizată ca formă importantă de raţionament, prin care 
se realizează trecerea de la particular la general, trăgându-se concluzii generale din analiza 
unor fapte izolate, denumite premise. În acest caz, premisele sunt privite ca furnizoare de 
dovezi puternice pentru adevărul concluziei. Practic, la baza inducţiei sunt argumente bazate 
pe probabilităţi, considerate ca fiind adevărate, dar care nu sunt capabile să garanteze 
corectitudinea concluziilor. Ca metodă ştiinţifică, argumentul inductiv conduce la concluzii 
strâns legate de fiabilitatea şi precizia observaţiilor particulare şi a generalizărilor, care depind 
în mare măsură de calitatea şi experienţa umană7. O problemă importantă a inducţiei constă în 
aceea, dacă din premise particulare se poate trage cu un minimum de certitudine o concluzie 
generală şi astfel, dacă trecerea de la particular la general, poate conduce şi la concluzii total 
eronate. Deducţia, în cadrul analizei, face trecerea de la general la particular. Cu ajutorul 
deducţiei, premisele adevărate conduc la concluzii adevărate, independent de experienţa 
organelor de urmărire penală. Problema deducţiei constă în aceea dacă permite să se tragă 
concluzii adevărate din premise false. În toate cazurile, problema valabilităţii concluziilor ce 
ţin de raţionamente inductive şi deductive, depinde de existenţa experienţei şi a specializării 
cognitive a persoanei care apelează la aceste metode. 

Metoda analogiei, ca formă de raţionament în criminalistică, realizează activitatea de 
cunoaştere de la particular la particular. Această metodă, pune în evidenţă asemănarea parţială 
între două sau mai multe lucruri, împrejurări, situaţii, fapte, idei etc.8, şi constă în concluzii, 
verosimile, de asemănare a unor însuşiri şi caracteristici prezente la două obiecte sau fenomene 
care sunt comparate, concluzii făcute în baza asemănărilor stabilite prin analiza diferitelor 
tipuri de însuşiri şi caracteristici ale acelor obiecte sau fenomene9.  

Metoda formulării de ipoteze, are un rol extrem de important în criminalistică pentru 
soluţionarea problemelor de lămurit în cauzele penale care, în mod obligatoriu, trebuie 
verificate complet, prin toate mijloacele legale posibile, până la epuizarea celor mai mici 
dubii, în vederea confirmării sau eliminării lor, după caz. Din punct de vedere criminalistic, 
ipoteza reprezintă o presupunere cu caracter provizoriu, referitoare la un anumit aspect 
constatat într-o cauză penală, esenţial sau, aparent, mai puţin esenţial, fiind formulată pe baza 

                                                                                                                                         
– în fenomenul analizat pot apărea însuşiri pe care nu le mai avusese anterior nici un element al fenomenului aşa 
cum era cunoscut; – în realitatea obiectivă, însuşirile esenţiale se amestecă cu cele neesenţiale, secundare sau 
întâmplătoare, fiecăreia dintre acestea trebuind să îi fie acordată aceeaşi atenţie. 

7 Jackson G., Jones S., Booth G., Champod C., Evett I.W., The nature of forensic sciences opinion - a possible 
framework to guide thinking and practice in investigation and court prooceding, Sciences & Justice Journal, vol. 46,  
nr. 1, 2006, pp. 34-35. 

8 A se vedea Dex online: https://dexonline.ro/definitie/analogie. 
9 De exemplu, după comiterea uneia sau mai multor infracţiuni, de către un autor care a fost identificat şi este 

cercetat, dacă se descoperă o altă infracţiune săvârşită prin acelaşi mod de operare, prin analogie, acest fapt 
constituie temei pentru a se formula o concluzie de probabilitate, conform căreia şi aceasta din urmă a fost comisă 
de acelaşi infractor, autorul fiind unic sau nu, după caz, fapt rezultat numai în urma cercetărilor efectuate. 
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datelor şi informaţiilor de primă sesizare, pe baza urmelor găsite la locul infracţiunii cu ocazia 
cercetării la faţa locului, pe baza unor fapte cunoscute sau aspecte relevante constatate cu 
ocazia cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, a unor date experimentale obţinute sau pe baza 
experienţei profesionale şi a intuiţiei proprii a anchetatorului etc. Metoda formulării ipotezelor, 
are în vedere aspecte legate de cunoaşterea faptelor, fenomenelor, a legăturilor cauzale dintre 
acestea şi consecinţele derivate din ele, rezultate prin utilizarea diferitelor metode criminalis-
tice, cum sunt: observaţia, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analogia etc. Importanţa 
formulării şi reformulării necontenite a ipotezelor, până la soluţionarea definitivă şi irevoca-
bilă a unei cauze penale, constă în aceea că fiecare dintre ipotezele formulate reprezintă o 
adevărată punte de legătură între ceea ce este cunoscut şi necunoscut într-o cauză penală, dar 
care trebuie să fie cunoscut în scopul aflării adevărului şi evitării erorilor judiciare. 

Metoda măsurării, constă în redarea caracteristicilor măsurabile ale unei persoane, a 
unui obiect sau fenomen şi a urmelor lăsate de acestea, precum şi a locului infracţiunii, prin 
parametrii lor cantitativi, confruntaţi cu mărimile etalon (ruletă, greutate de cântar etc.). În 
investigarea criminalistică, sunt supuse frecvent măsurării următoarele: diverse caracteristici 
fizice ale obiectelor, fenomenelor, proceselor (ex.: numărul lor, mărimea, greutatea, temperatura 
etc.), distanţele dintre obiecte, frecvenţa şi durata unor procese/fenomene, viteza de deplasare 
etc. Prin folosirea măsurătorilor, după caz: – cu ocazia cercetării la faţa locului, sunt 
determinate forma şi dimensiunile urmelor create de obiecte şi fiinţe, ale instrumentelor de 
spargere, ale urmelor create de corpul uman, cum sunt urmele de mâini de picioare etc.; de 
asemenea, prin măsurători la faţa locului sunt determinate distanţele dintre diferite urme între 
ele, dar şi între acestea şi alte repere fixe din teren pentru localizarea precisă a locului în 
vederea eventualei reluări a cercetării la faţa locului, precum şi în vederea efectuării 
eventualelor reconstituiri şi experimente, toate aceste măsurători stând la baza întocmirii 
schiţei locului faptei la o anumită scară, anexă la procesul verbal de cercetare la faţa locului; – 
cu ocazia experimentelor criminalistice, sunt efectuate măsurători cu privire la distanţele 
dintre diferite repere de la locul faptei, aşa cum rezultă din relatările şi arătarea expresă de 
către martori, victime şi suspecţi, inclusiv cu privire la distanţa de la care pot fi văzute sau nu 
diferite obiecte mai mari sau mai mici, menţionate ca fiind văzute de persoane cu probleme 
sau nu de vedere, precum şi distanţa de la care pot fi auzite sau nu zgomote, discuţii între 
persoane etc., de persoane cu probleme de auz sau nu etc.; – cu ocazia constatărilor şi 
expertizelor, sunt utilizate măsurători ale urmelor de frânare şi calcule matematice pentru 
determinarea vitezei de deplasare a vehiculelor implicate în accidente rutiere; cu ocazia 
expertizelor traseologice şi dactiloscopice efectuate în laboratoare sunt realizate măsurători de 
mare precizie ale urmelor microscopice ridicate de la faţa locului etc. Instrumentarul utilizat 
pentru efectuarea măsurătorilor la faţa locului se găseşte în trusele criminalistice, acesta fiind 
compus din riglă, echer, ruletă, metru, panglică metrică, şubler, micrometru, dispozitive 
electrice de măsurare etc., iar în laboratoare, pe lângă acestea, sunt şi alte accesorii ale mi-
croscoapelor optice, instrumente de mare precizie care efectuează măsurători până la nivel 
molecular etc. 

Metoda comparaţiei, este fundamentală în procesul de identificare criminalistică a 
persoanelor şi obiectelor, deoarece constituie baza metodologică a activităţii de expertiză 
criminalistică, expertiză dispusă atunci când este necesar pentru constatarea, clarificarea sau 
evaluarea unor fapte sau împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în 
cauză. Această metodă constă în examinarea simultană şi aprecierea corelativă a două sau mai 
multor obiecte prin confruntare, juxtapunere sau suprapunere. Important de reţinut este faptul 
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că, metoda comparaţiei este o operaţie logică10, în cadrul căreia se folosesc o serie de 
procedee logice dintre cele de care am făcut vorbire, precum: analiza, sinteza şi analogia. De 
asemenea, comparaţia este utilizată în criminalistică cu ocazia percheziţiei, a prezentării 
pentru recunoaştere etc. 

Metoda experimentului, constă în reproducerea artificială a unui fenomen sau proces, în 
anumite condiţii, în scopul studierii şi stabilirii legăturii lui cu alte fenomene sau procese. În 
investigarea criminalistică a infracţiunilor, experimentul este utilizat pentru a verifica, preciza 
sau a obţine noi date relevante pentru cauza penală aflată în lucru, în legătură cu faptele 
cercetate. Prin intermediul experimentului judiciar, organele de urmărire penală verifică şi 
interpretează posibilitatea reală de realizare a unor acţiuni de către suspecţi (ex.: posibilitatea 
de a pătrunde prin anumite orificii de dimensiuni mici, posibilitatea de a transporta singur 
bunuri furate cu volum sau greutate foarte mare, după caz, din care se pot trage concluzii dacă 
a fost ajutat sau nu, în mod obligatoriu, de alte persoane, situaţie în care se impune desfăşu-
rarea de noi activităţi de urmărire penală în vederea identificării eventualilor coautori sau 
complici prin extinderea cercetărilor etc., posibilitatea de a auzi sau de a vedea, de la anumite 
distanţe foarte mari menţionate în declaraţii, ceea ce creează suspiciunea unor declaraţii 
mincinoase etc. 

Metoda modelării, constă în înlocuirea obiectului sau fenomenului original ce trebuie 
studiat, cu un model, adică cu un obiect sau fenomen analog corespunzător, în care sunt 
reproduse trăsăturile esenţiale ale obiectului sau fenomenului autentic. În investigarea crimi-
nalistică se folosesc pe larg modele materiale, dar şi modele ideale, logice sau bazate pe 
memorie, modele care permit obţinerea de informaţii despre obiectul sau fenomenul cercetat 
în lipsa lui. În criminalistică, modelele materiale, sunt reprezentate de diverse mulaje de 
ghips, portrete-robot, impresiunile digitale ale persoanelor implicate în cauză, reconstruirea 
stărilor de fapt de la faţa locului, reconstruirea figurii umane după craniu etc. Modelele ideale, 
joacă un rol important în investigarea criminalistică şi sunt reprezentate de ipotezele şi 
versiunile de lucru în cauzele penale, preponderent în cele rămase cu autori necunoscuţi. 
Oricum, trebuie reţinut că toate aceste modele-copii ale obiectelor şi fenomenelor studiate, 
reflectă doar parţial însuşirile şi calităţile lor şi, în acest sens, rămân totdeauna limitate.  

2. Metodele proprii criminalisticii 

Sunt metode elaborate de ştiinţa criminalisticii însăşi, care ţin de particularităţile obiec-
tului său de cercetare, acestea fiind:  

a. metode destinate descoperirii, fixării, ridicării şi păstrării urmelor sau mijloacelor de 
probă, respectiv: metode de relevare a diferite categorii şi tipuri de urme; metode de fixare a 
urmelor; metode de ridicare a urmelor; metode de păstrare specifice diferitelor tipuri de urme 
şi mijloace de probă, în vederea prevenirii degradării, contaminării şi pierderii lor; metode de 
obţinere a modelelor de comparaţie. În această categorie se încadrează şi metodele de inter-
pretare a urmelor la faţa locului, metode de interpretare specifice fiecărei categorii de urme 
descoperite, precum şi metode de interpretare a urmelor în ansamblul lor;  

                                                 
10 Comparaţia, utilizată în special în domeniile psihologiei şi logicii, este definită ca fiind acea operaţie mentală, cu 

ajutorul căreia se stabilesc asemănările şi deosebirile dintre persoane, animale, obiecte, fenomene, sau idei. A se vedea în 
acest sens: Dicţionar enciclopedic român, vol. I (A-C), Ed. Politică, Bucureşti, 1962, p. 72. Ca urmare, în criminalistică, 
comparaţia ca metodă, se constituie într-un procedeu important pentru desprinderea însuşirilor esenţiale şi generale ale 
obiectelor şi fenomenelor, aceasta nefiind doar o simplă activitate contemplativă, ci una strâns legată de practică. 
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b. metode destinate examinării urmelor şi a mijloacelor de probă, respectiv: metode de 
examinare şi cercetare a urmelor în condiţii de teren (la locul faptei), şi metode de examinare 
a urmelor şi probelor în condiţii de laborator. Specificul acestor metode este determinat de 
instrumentarul utilizat, respectiv trusele criminalistice universale şi specializate în cazul 
cercetării urmelor la faţa locului11, şi tehnologii dintre cele mai moderne, în cadrul laboratoa-
relor unde se efectuează expertizarea urmelor ridicate de la faţa locului. Dintre aceste metode 
menţionăm: metode de cercetare a urmelor infracţiunii specifice traseologiei judiciare; 
metode pentru realizarea portretului robot al suspectului unei infracţiuni în vederea identificării 
acestuia; metode de identificarea a suspectului unei infracţiuni pe baza semnalmentelor fur-
nizate de către victime şi martori; metode tehnico-ştiinţifice de identificare a persoanelor în 
sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK, metode tehnico-ştiinţifice de identificare a 
persoanelor pe baza urmelor papilare în sistemul AFIS PRINTRAK 200012, metode de 
identificare a suspectului unei infracţiuni pe baza vocii şi a vorbirii; metode referitoare la 
prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor, cadavrelor, obiectelor şi animalelor, în vederea 
identificării celor care au legătură cu fapta penală cercetată; metode pentru efectuarea recon-
stituirilor şi experimentelor criminalistice; metode pentru codificarea şi clasificarea digitală a 
impresiunilor digitale; metode pentru codificarea scrisului de mână şi pentru identificarea 
grafică a scriptorului; metode pentru realizarea marcărilor criminalistice şi utilizarea acestora 
în vederea organizării activităţilor de prindere în flagrant; metode privind fotografia judiciară 
operativă şi de examinare; metode privind planificarea urmăririi penale; metode privind 
elaborarea problemelor de lămurit, a ipotezelor şi versiunilor de lucru specifice cauzelor 
penale (referitoare la suspecţi şi contribuţia fiecăruia la comiterea faptei, la formele participaţiei 
penale în cauză, la modul de operare utilizat, la instrumentele utilizate la săvârşirea infrac-
ţiunii, la activitatea ilicită desfăşurată, la condiţiile de loc şi timp în care a fost săvârşită 
infracţiunea, la mobilul şi scopul urmărit de făptuitori, la forma de vinovăţie cu care a fost 
săvârşită fapta penală cercetată, la încadrarea juridică a faptei penale cercetate etc.), precum şi 
de verificare completă şi certă a acestora în scopul eliminării versiunilor care nu au nicio 
legătură cu fapta cercetată şi a menţinerii celor care au orice legătură cu cauza penală, inclusiv a 
celor care la prima vedere par a nu fi esenţiale. 

c. metode de identificare a cadavrelor, cum sunt: metoda supraproiecţiei, metoda recon-
stituirii fizionomiei după craniu, metoda identificării cadavrului după resturi osoase, metoda 
identificării după sistemul dentar şi lucrările stomatologice, metoda identificării prin expertiza 
fotografiei portret;  

d. metode de cercetare a înscrisurilor, şi după caz, a diverselor valori falsificate sau 
contrafăcute etc. Aceste metode sunt elaborate de criminalistică pentru soluţionarea diverselor 
probleme şi pot fi: metode tehnico-criminalistice (fotografice, traseologice etc.) şi metode 
tactico-criminalistice, bazate pe logică, psihologie, organizarea ştiinţifică a muncii etc.  
                                                 

11 Nelu Niţă, Eugen Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 310. 
12 Utilizarea sistemului AFIS PRINTRAK 2000, este de un real ajutor specialiştilor criminalişti şi experţilor, 

deoarece acesta asigură importante facilităţi în identificarea persoanelor, a dispăruţilor, a persoanelor şi cadavrelor 
cu identitate necunoscută, privind: îmbunătăţirea posibilităţilor de examinare comparativă a urmelor şi impresiu-
nilor digitale şi palmare, informatizarea evidenţei dactiloscopice decadactilare, sporirea operativităţii în examinarea 
comparativă a impresiunilor papilare, relaţionarea prin interferenţe cu alte tipuri de echipamente electronice de 
amprentare fixe sau mobile, dinamizarea timpului de răspuns al căutărilor şi oferirea de multiple posibilităţi de 
analiză şi de interpretare a imaginilor amprentelor, inclusiv prin analiză 3D. 
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3. Metodele preluate din alte ştiinţe şi adaptate creativ la specificul Criminalisticii 

Metodele din alte domenii ştiinţifice, cu titlu de exemplu, pot fi cele referitoare la:  
a. metode de analiză fizico-chimică a urmelor şi microurmelor, a compoziţiei, structurii 

şi însuşirilor diferitelor substanţe şi materiale (microscopia, holografia, spectrografia, croma-
tografia, spectrofotometria în radiaţii ultraviolete şi infraroşii, electroforeza, defectoscopia etc.);  

b. metode biologice, de examinare şi analiză a urmelor biologice de secreţii şi de ţesuturi 
moi (analiza urmelor de sânge, de spermă, de salivă şi fire de păr, de natură umană şi animală, 
după caz, determinări cromozomiale, analiza particulelor provenite de la diverse plante etc.), 
precum şi pentru analiza microurmelor biologice. Între aceste metode, foarte importante sunt 
metodele tehnico-ştiinţifice de identificare a persoanelor pe baza caracteristicilor genetice ale 
profilului ADN, al cărei fundament este reprezentat de informaţia genetică a fiecărui individ 
care este stocată în genom, definit ca un set complet de cromozomi, moştenit, ca o unitate, de 
la ambii părinţi. Primii care au prezentat valenţele infinite ale ADN-ului în identificarea unei 
persoane, prin studierea urmelor biologice de orice natură, lăsate de persoana respectivă la 
locul infracţiunii, au fost Alec Jeffreys şi colegii săi de la Universitatea din Leicester, Anglia13. 
Prin prisma investigaţiei judiciare, fiecare celulă nucleată din organismul unui individ conţine 
ADN, şi este o potenţială sursă de identificare genetică a acestuia. Structura chimică a ADN 
înglobează codul genetic şi se manifestă prin exprimarea caracterelor diferite ale fiecărei 
persoane, cum ar fi: sexul, înălţimea, culoarea părului, culoarea ochilor etc. Acizii nucleici 
reprezintă moleculele care păstrează, transportă şi manipulează informaţia în orice celulă vie. 
Codul de scriere a acestei informaţii este universal valabil, iar mecanismele biochimice 
implicate sunt pe de o parte complexe şi pe de altă parte foarte precise. Ca urmare, amprenta 
genetică şi-a câştigat un loc important între mijloacele de probă, fiind considerată în prezent 
„proba perfectă” şi o adevărată „regină a probelor”, deoarece, dacă în anii '90, analizele sero-
logice efectuate ofereau doar anumite indicii asupra provenienţei unei urme biologice, în 
prezent, testele ADN permit excluderea cu certitudine a unor suspecţi, precum şi indicarea, cu 
o rată foarte înaltă de probabilitate, a persoanei culpabile. Practic, din anul 1990 şi până 
astăzi, metodele de genotipare şi individualizare a persoanelor pe baza informaţiilor stocate în 
genomul uman au evoluat, astfel încât, în prezent, este posibilă identificarea unei persoane 
după câteva celule pe care le poate lăsa pe un obiect-suport oarecare14. În acest sens, specia-
liştii în domeniu menţionează faptul că, în mod obişnuit, urmele lăsate de mână pot fi 
valorificate prin sistemul AFIS, dar, totodată, ele pot constitui şi materialul biologic necesar 
pentru a se obţine profilul genetic al persoanei creatoare. Chiar şi amprentele digitale, cu un 
număr insuficient de elemente pentru valorificare, pot conţine suficiente celule pentru 

                                                 
13 A se vedea, în acest sens: D. J. Kevles, L. Hood, The code of codes, Scientific and social Issues in the 

human genome project, Harvard University Press, Cambridge, England, p. 39; I. Enescu, Amprenta genetică - teh-
nică de vârf în identificarea medico-legală şi biocriminalistică, în Revista Probleme de criminalistică şi 
criminologie, nr. 1-2/1989, p. 76. 

14 Din punct de vedere al valorii de identificare a moleculelor ADN, specialiştii geneticieni clasifică urmele 
biologice în trei categorii, astfel: 1. urme cu înalt grad de precizie în identificarea profilului ADN, care cuprind: 
sângele, lichidul seminal şi saliva, aceasta din urmă indiferent de pe ce obiecte este recoltată: mucuri de ţigară, periuţe 
de dinţi, măşti, veselă, gumă de mestecat, timbre, plicuri poştale etc.; 2. urme cu potenţial în definirea profilului 
ADN, cum sunt: fluidul vaginal, secreţiile nazale, părul (numai părul smuls are valoare pentru analizele ADN, deoa-
rece ADN-ul este cuprins numai în celulele ce înconjoară rădăcina firului de păr), bucăţi de carne, celule ale pielii, 
urină, părţi de corp, oase, cu menţiunea că măduva osoasă poate fi supusă analizez ADN chiar şi în cazuri de 
descompunere avansată; 3. urme cu potenţial în analizele ADN mitocondrial (ADNmt), la care se pretează orice 
urmă biologică ridicată de la locul faptei, dar care nu are potenţial în definirea profilului ADN nuclear. 
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genotipare. Alte studii, au demonstrat şi posibilitatea de genotipare a microurmelor biologice 
remanente, în stratul interstiţial al hârtiei, pe care au fost efectuate înscrisuri, cu vechime de 
până la aproape 26 ani. Astfel, aceste rezultate au relevat şi faptul că analizele genetice pot 
sprijini, în anumite condiţii, determinările grafoscopice, fie la identificarea falsurilor, fie al 
persoanei creatoare. Şi în domeniul balisticii, genetica judiciară poate furniza o serie de infor-
maţii care să ducă la identificarea proprietarului unei arme de foc, şi/sau ale altei persoane 
care a utilizat-o, deoarece, de pe suprafaţa oricărei arme şi a componentelor acesteia (corpul 
armei, manşon, ţeavă, încărcător, cartuşe şi tuburi ale acestora etc.), este posibil să fie 
prelevate microurme biologice, sub formă de celule epiteliale, din care se pot obţine profile 
genetice ale persoanelor care au avut contact cu acea armă. 

c. metode antropologice (de ex.: pentru identificarea victimelor după rămăşiţele osoase);  
d. metode de examinare optică, în radiaţii vizibile sau invizibile;  
e. metode matematice, metode care aplicate în cercetările criminalistice pun în evidenţă 

maturizarea şi modernizarea acestei ştiinţe. Astfel, practica criminalistică este astăzi de 
neînchipuit, fără aplicarea metodelor matematice în diversele expertize judiciare, în modelarea şi 
reconstituirea computerizată a unor anumite stări de fapt (catastrofe, explozii, incendii), 
precum şi fără aplicarea unor simple calcule: stabilirea vitezei mijlocului de transport după 
urmele de frânare, determinarea înălţimii autorului unei infracţiuni după urmele de încălţă-
minte de la faţa locului, distanţa de la care s-a tras cu arma de vânătoare după diametrul 
dispersării alicelor etc. Dintre metodele matematice utilizate în criminalistică putem menţiona: 
calculul probabilităţilor, teoria mulţimilor vagi, programarea lineară şi logica matematică pentru 
studierea şi dezvăluirea unor legităţi noi ce ţin de obiectul de studiu al criminalisticii etc.;  

f. metode sociologice, utilizate pentru colectarea datelor despre caracteristica fenomene-
lor şi obiectelor cercetate (pentru audierea persoanelor, pentru analiza ştiinţifică a modurilor 
de operare a infractorilor, pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au determinat, înlesnit 
sau favorizat săvârşirea infracţiunii etc.);  

g. metode psihologice, pentru audierea persoanelor şi studierea comportamentului diver-
şilor subiecţi ai procesului penal, pentru identificarea din timp a tendinţelor de comportament 
simulat şi mincinos, pentru a lua cele mai bune măsuri de tactică criminalistică în vederea 
realizării de audieri eficace şi eficiente, cu maxim de rezultat în privinţa aflării adevărului, 
strict necesar pentru soluţionarea justă, temeinică şi legală a unei cauze penale;  

h. metode cibernetice, care sunt metode ce se implementează din ce în ce mai intens în 
criminalistică15, prin utilizarea computerelor cu configuraţii hardware şi software dintre cele 

                                                 
15 În acest sens, menţionăm că, printre cele mai recente metode criminalistice investigative se numără: – 

metoda reconstrucţiei faciale în modelaj 3D sculptural (această metodă este utilizată pentru identificarea 
persoanelor cu identitate necunoscută, prin realizarea computerizată a portretului robot 3D sculptural, pe baza 
elementelor faciale digitale de referinţă, şi, după caza, pe baza declaraţiilor părţii vătămate sau a martorilor), – 
metoda îmbătrânirii faciale computerizate (această metodă evidenţiază evoluţia în timp a fizionomiei persoanelor 
dispărute, îndeosebi a minorilor), – metoda portretului robot sculptural (această metodă porneşte de la metoda 
portretului grafic sau digital, deja utilizate, şi ajunge la realizarea profilului suspectului în portret 3D), – metoda 
portretului postmortem (porneşte de la realizarea unei măşti pe baza vizionării unei fotografii a persoanei decedate, 
urmată de fotografierea măştii şi apoi prelucrarea fotografiei prin programul Photoshop), – metoda portretului 
rezultat din exploatarea imaginilor de supraveghere, – metoda identificării unor suspecţi prin mijloace lingvistice 
(pe baza vocabularului străin, a regionalismelor şi argoului etc.), – metoda identificării unor suspecţi prin noile 
tipuri de tatuare, – metoda identificării persoanei după semnătura electronică, – metoda modelării digitale a 
impactului (este o metodă bazată pe un program avansat de simulare pe calculator a accidentelor rutiere) etc. A se 
vedea, spre exemplu, în acest sens şi: Aurelian Bădulescu, Tehnica modelajului 3D sculpturală, o metodă a artei 
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mai performante, având în vedere că volumul sporit de date şi informaţii acumulat în practica 
criminalistică de cercetare a tuturor categoriilor de infracţiuni, necesită în prezent forme 
adecvate de stocare, procesare şi utilizare eficace şi eficientă a acestora, prin aplicaţii complexe 
pe computer (sisteme automatizate de căutare şi identificare a persoanelor, reconstituirea unor 
stări de fapt); Şi aceasta nu este totul, viitorul apropiat în criminalistică va trebui să ţină cont 
şi de metode ale nanotehnologiei16.  

i. metodele nanotehnologiei, sunt metode ce aparţin apogeului ştiinţei, ce vor putea fi 
utilizate într-o gamă foarte largă de aplicaţii, în general, de la utilizarea lor ca fire moleculare 
pentru aparatura electronică nano, la puterea mare şi greutatea scăzută a cablurilor necesare 
unui lift spaţial, până la crearea de nanoroboţi în medicină pentru diagnosticarea şi tratarea 
afecţiunilor umane, pentru executarea unor operaţii complexe de micro-chirurgie în scopul 
reparării vaselor de sânge, pentru transplantări de ţesut, ori pentru reataşarea membrelor 
secţionate etc. În particular, inclusiv în criminalistică, nanotehnologia poate fi utilizată pentru 
realizarea şi folosirea unor super-computere care să permită configurarea unor mega-baze de 
date ce ar putea fi prelucrate cu viteze de neimaginat17, pentru construirea unor nanosenzori 
minusculi pentru detecţia metalelor, substanţelor chimice, gazelor toxice, drogurilor, substan-
ţelor explozive, substanţelor biologice radioactive, substanţelor nucleare etc., pentru marcarea, 
urmărirea şi trasabilitatea componentelor care stau la baza fabricării diferitelor substanţe 
periculoase, pentru realizarea de nanodetectori utilizaţi în detecţia chimică pe suprafeţe mari 

                                                                                                                                         
criminalistice care poate contribui la identificarea persoanei după semnalmente, în Revista Română de 
Criminalistică, vol. XI, nr. 2, aprilie/2012, p. 983; Florin Lazău, Tehnica bidimensională a reconstrucţiei faciale. 
Reconstituirea grafică, în Revista Română de Criminalistică, vol. XI, nr. 2, aprilie/2012, p. 988; Elena Vlădulescu, 
Identificarea persoanei după semnătura electronică, în Revista Română de Criminalistică, vol. XIII, nr. 4, august/2012, 
p. 1093; Ion Aurelian Bădulescu, Arta criminalistică sculpturală, în Revista Română de Criminalistică, vol. XIV, 
nr. 1, februarie/2013, p. 1251; Florin Lăzău, Tehnica reconstrucţiei faciale digitale, în Revista Română de Crimi-
nalistică, vol. XIV, nr. 3, iulie/2013, p. 1351; Mircea Fierbinţeanu, Modelarea digitală a impactului, în Revista 
Română de Criminalistică, vol. XIV, nr. 4, august/2013, p. 1414; Adrian Cristian Moise, Identificarea persoanei în 
sistemul de recunoaştere facială, în Revista Română de Criminalistică, vol. XV, nr. 4, august/2014, p. 1699; Dogaru 
Mugurel, Petcu Cristina, Identificarea persoanei prin sisteme de recunoaştere facială, în Revista Română de 
Criminalistică, vol. XV, nr. 6, decembrie/2014, p. 1826; Horaţiu Dinu-Drăgănescu, Alexandra Comşa, Ionel Necul, 
Aurelian Bădulescu, Reconstrucţia facială postmortem, o nouă abordare, în Revista Română de Criminalistică, 
vol. XVI, nr. 3, iunie/2015, p. 1982. 

16 „Nanotehnologia” reprezintă un termen pentru dezvoltările tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, 
nanotehnologia reprezintă orice tehnologie al cărei produs finit e de ordin nanometric, cum sunt: particule fine, sinteza 
chimică, microlitografie avansată etc. În sens restrâns, nanotehnologia este orice tehnologie care se bazează pe 
abilitatea de a construi structuri complexe, respectând specificaţii la nivel atomic şi folosind sinteza mecanică. Astfel, 
structurile nanometrice nu numai că sunt foarte mici, ajungându-se chiar până la scară atomică în proiectarea lor, dar 
ele posedă unele proprietăţi total deosebite şi neaşteptate, în comparaţie cu trăsăturile aceleiaşi substanţe luată la nivel 
macroscopic. Datorită raportului mare suprafaţă/masă, materialele de dimensiuni nano au proprietăţi energetice 
speciale, proprietăţi care pot fi utilizate pentru o multitudine de efecte imposibil de atins cu produse convenţionale.  
A se vedea în acest sens: Pavel A., Tendinţe moderne în ştiinţa şi tehnologia noilor materiale. Nanotehnologiile, 
miracolul mileniului. Ştiinţă şi Inginerie, vol. 18, Ed. AGIR, Bucureşti 2010, p. 411-418; Harris, P.J.F., Carbon 
Nanotube Science, Cambridge University Press, 2009; Mircea Bejan, Nanotehnologia - Tehnologia viitorului apropiat, 
comunicare ştiinţifică la a XIII-a Conferinţă Naţională Multidisciplinară - cu participare internaţională „Profesor Dorin 
Pavel - fondatorul hidroenergeticii româneşti, Sebeş, 2013; http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2013/12/23-
22-NANOTEHNOLOGIA-TEHNOLOGIA.pdf. 

17 Rezultatele semnificative din domeniul electronicii, încurajate de nanotehnologii, pot conduce la realizarea 
de computere mai mici dar mult mai puternice, la senzori de dimensiuni foarte mici şi la alte dispozitive care îşi pot 
găsi numeroase aplicaţii în domeniul criminalisticii. Ca urmare, datele şi informaţiile vor putea fi stocate şi analizate 
mult mai eficient, iar nanosenzorii vor fi de natură să îmbunătăţească performanţele sistemelor de supraveghere şi 
urmărire. 
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(textile, pereţi, polimeri) şi detecţia mecanică la nivel atomic, pentru scanarea de la distanţă, 
pentru identificarea contrafacerilor, pentru scanarea şi observarea prin pereţi şi metale, pentru 
evaluarea şi conştientizarea situaţiilor periculoase etc., îmbunătăţind radical eficacitatea şi 
eficienţa metodelor clasice utilizate, fiind astfel folositoare în probleme de ordine publică şi 
siguranţă naţională. Pentru a fi şi mai sugestivi, menţionăm că nanomaterialele au dimensiuni 
cuprinse între 0,1 şi 100 de nanometri. Aceasta este o dimensiune greu de imaginat, deoarece 
este dificil să simţi şi să vezi cât de mic este un nanometru. Practic un nanometru este un 
metru împărţit la un miliard. Dacă ar fi mărit nanometrul până ce s-ar face cât un vârf de ac, 
atunci un metru ar deveni o mie de kilometri. În acest sens, făcându-se şi alte comparaţii, 
aprecierile sunt de genul: 1. o moleculă ADN are doi nanometri diametru; 2. atomii au între 
0,1 şi 0,2 nanometri; 3. o celulă roşie din sânge are un diametru de 7.000 de nanometri. Dar, 
în ceea ce ne priveşte, considerăm că provocările nanotehnologiei fiind oarecum la început, 
sunt de natură a crea provocări pe măsură în domeniul ştiinţei şi tehnicii criminalisticii, 
provocări care trebuie să ţină cont şi de eventualul impact al acestor tehnologii la dezvoltarea 
unor forme şi metode noi în domeniul criminalităţii, care ţin de profesionalizarea şi 
perfecţionarea mult mai rapidă a metodelor infractorilor pe baza noilor cuceriri ale ştiinţei şi 
tehnologiei în domeniul nanotehnologiei.  

j. metode euristice, metode bazate pe creativitatea organelor de urmărire penală, în 
efortul susţinut pe care îl depun acestea pentru a afla adevărul şi a descoperi fapte noi în 
situaţii de urmărire penală mai puţin obişnuite etc. 

Literatura românească de specialitate susţine că ansamblul metodelor criminalistice mai 
cuprinde: procedee de descoperire şi cercetare a urmelor şi mijloacelor materiale de probă, 
metode destinate analizei obiectelor de identificat, efectuarea de experimente, efectuarea de 
verificări sau de examene comparative pentru stabilirea împrejurărilor comiterii infracţiunii 
ori pentru identificarea obiectelor folosite în săvârşirea infracţiunii, iniţierea de procedee 
tactice în scopul organizării judicioase a activităţii de urmărire penală18. 

De asemenea, criminalistica are şi metode tehnice de prevenire a infracţiunilor, cum sunt 
cele vizând prevenirea falsului, a furtului etc. 

Concluzii 

În procesul de probaţiune şi de aflare a adevărului, metodele ştiinţei criminalisticii utilizate 
pentru cercetarea infracţiunilor şi infractorilor sunt numeroase şi beneficiază de aportul teh-
nologic propriu altor ştiinţe. În aplicarea acestor metode, cu ocazia instrumentării cauzelor 
penale, trebuie să fie avută în vedere respectarea strictă a cerinţelor legii procesual penale. 
Totodată, menţionăm că utilizarea metodelor ştiinţei criminalisticii, mai cu seamă a metodelor 
preluate din alte ştiinţe şi adaptate nevoilor actului de justiţie, este posibilă numai după o 
verificare şi validare ştiinţifică severă a eficacităţii şi a inofensivităţii lor, pentru om şi pentru 
mediul înconjurător, şi numai în deplină concordanţă cu normele etice şi cu legislaţia în 
vigoare. 

Aşa cum susţine Black B. şi colab.19, apreciem că magistraţii pot şi trebuie să-şi îmbu-
nătăţească continuu cunoştinţele profesionale şi ştiinţifice, învăţând de la practicienii din 

                                                 
18 Emilian Stancu, Criminalistica, vol. II, ed. a III-a, Ed. Actami, Bucureşti, 1999, p. 12; Tratat de practică 

criminalistică, vol. I, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1976, p.16. 
19 Black B., Ayala F.J., Saffran-Brinks C., Sciences and the law in the wake of Daubert: A new search for 

scientific knowledge. Texas Law Review, vol. 72, nr. 4, 1994, pp. 717. 
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domeniu, pentru a fi în măsură să solicite şi să evalueze examinări meticuloase şi active ale 
urmelor infracţiunii în vederea transformării acestora în probe relevante şi pertinente pentru 
probarea faptelor penale cercetate şi a evitării erorilor judiciare. 

De asemenea, pentru realizarea scopului criminalisticii – aflarea adevărului – în activi-
tatea practică desfăşurată de specialişti (criminalişti, poliţişti, procurori, judecători, avocaţi, 
experţi etc.), în utilizarea tehnicilor, metodelor şi tacticilor impuse de investigaţiile efectuate, 
trebuie să se asigure şi respectarea unor principii cu valabilitate generală, care să asigure 
caracterul profesionist şi etic al organelor judiciare, şi implicit creşterea încrederii în acestea 
şi în actul de justiţie. 
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Rezumat 
Printre numeroşii factori care fac parte din etiologia criminalităţii, dependenţa are un 

rol deosebit. Administrarea de sine, mai mult sau mai puţin prelungită de un medicament de 
către o persoană duce inevitabil la dependenţă. Primul rezultat frapant al dependenţei de 
droguri este starea fizică şi uneori mentală a persoanei consumatoare de drogul respectiv. 

Cuvinte-cheie: consum de droguri; dependenţă; drog; cauze; trafic de droguri. 

Introducere. Scurte consideraţii teoretice privind toxicomania 

Printre numeroşii factori care se înscriu în etiologia criminalităţii, un rol deosebit îl are 
toxicomania. Criminologia studiază toxicomania, care include consumul de stupefiante şi 
alcoolismul, din punct de vedere al rolului criminogen al acestui fenomen. 

Studiind cauzele care duc la apariţia toxicomaniei şi modul în care consumul de droguri 
şi alcoolismul îl afectează pe individ, împingându-l spre „trecerea la act”, criminologia îşi 
realizează funcţiile sale, descriptivă şi explicativă, iar prin prevederea evoluţiei criminalităţii 
datorate toxicomaniei şi prin propunerea unor măsuri de prevenire şi control a criminalităţii, 
îşi îndeplineşte şi rolul său anticipativ şi profilactic. 

Autoadministrarea mai mult sau mai puţin îndelungată a unui drog de către o persoană 
duce, în mod inevitabil, la toxicomanie. Prima consecinţă marcantă a consumului de droguri o 
constituie starea de dependenţă, fizică şi uneori şi psihică, a persoanei consumatoare faţă de 
acel drog. 

În literatura de specialitate se arată că termenul de toxicoman „nu defineşte o anumită 
stare provocată individului de consumul unui anumit drog şi de lupta lui pentru a-l obţine prin 
mijloace „frauduloase”. Dimpotrivă, se consideră că toxicomania este o consecinţă şi simptom 
al unei serii întregi de deranjamente, tulburări nevrotice, psihiatrice sau psihopatice. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii defineşte toxicomania ca fiind o pasiune sau dependenţă de o stare de 
intoxicaţie periodică sau cronică, stare ce a fost provocată de consumul îndelungat al unui 
drog. Aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, în cazul toxicomanului înclinaţia de a 
consuma droguri conduce la o stare de subordonare a acestuia faţă de un drog care îi 
condiţionează comportamentul, existenţa, relaţiile familiale şi sociale. Astfel, pentru mulţi 
dintre consumatori, drogul devine singura raţiune a vieţii şi, pentru a-l procura, sunt capabili 
de orice. 

După cum se cunoaşte din practica medicală, toxicomania prezintă drept caracteristici 
principale necesitatea imperioasă de a continua consumul de droguri, tendinţa de a mări doza, 
o dependenţă fizică şi câteodată psihică faţă de drog, efecte nocive pentru individ şi societate. 
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Faţă de folosirea unui drog în mod repetat creşte şi toleranţa organismului. Cu cât un 
drog este folosit mai mult cu atât creşte şi capacitatea de absorbţie a organismului. Aşa se 
ajunge la situaţia ca un toxicoman să-şi administreze o cantitate de drog care, luată de o per-
soană neintoxicată, i-ar fi fatală. Întreruperea administrării drogului sau amânarea acesteia, 
peste limitele suportabile de către organism, duce la sindromul de sevraj, care are pentru 
organism consecinţe extrem de neplăcute, iar pentru a fi înlăturate, toxicomanul trebuie să 
recurgă la o nouă administrare. 

Nesatisfacerea obiceiului de a lua droguri se manifestă printr-o suferinţă fizică şi 
mentală, printr-un complex de simptome caracteristice care constituie şi elementele cele mai 
sigure de identificare a unui toxicoman. 

Din punct de vedere juridic, în legislaţia noastră, toxicomanul este persoana care se află 
în stare de dependenţă fizică şi sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de 
una din unităţile sanitare abilitate în acest sens de Ministerul Sănătăţii. 

Dependenţa psihică sau psihodependenţa, constă în starea mentală particulară a toxico-
manului ce se manifestă printr-o dorinţă imperioasă şi irezistibilă de a continua utilizarea 
drogului pentru a înlătura disconfortul psihic. Psihodependenţa se recunoaşte după atitudinea 
subiecţilor toxicomani care continuă să folosească drogul deşi sunt conştienţi că le dăunează 
sănătăţii, situaţiei lor familiale şi sociale1. 

Deşi, aparent, consumul de stupefiante sau alcool nu prezintă pericol decât pentru cel 
care apelează la asemenea practici, distrugându-i sănătatea fizică şi mentală, trebuie avut în 
vedre faptul că toxicomanului i se modifică personalitatea, devenind un individ cu o agresi-
vitate ieşită din comun, labil din punct de vedere psihic, gata oricând să săvârşească orice act 
abominabil numai pentru a-şi dobândi porţia de morfină sau de a aspira fumul de opiu sau 
marijuana. 

Ca orice fenomen, toxicomania nu apare din senin. El are la bază cauze de ordin econo-
mico-social, cum ar fi accentuarea crizei sociale şi morale din ţările industrializate, cu tot 
ansamblul ei de consecinţe grave, şomaj, inflaţie, nesiguranţa zilei de mâine, înstrăinarea umană 
generată de inechitate, inegalitate şi injustiţie socială, goana febrilă după câştiguri fabuloase cu 
orice preţ. Alte cauze complementare vizează propaganda violenţei şi tentaţiilor necontrolate pe 
micul şi marele ecran, stimularea instinctelor primare prin diferite moduri, atitudinea de multe 
ori îngăduitoare a autorităţilor unor state în privinţa traficului şi consumului de droguri, 
neajunsurile şi ineficienţa metodelor folosite în educaţia copilului, a tineretului în general, 
existenţa unor puternice organizaţii criminale interesate în traficul de droguri. 

O altă serie de cauze ale toxicomaniei ţin de personalitatea individului, cum ar fi 
curiozitatea, carenţele de educaţie, lipsa de voinţă, deficienţe de natură psihologică etc. 
Cercetarea indică motive multiple care pot duce la consumul de droguri, împărţite în trei 
grupe principale (aşa zisul triunghi al dependenţei): 1. personalitatea celui afectat;  
2. însuşirile şi posibilităţile de procurare a drogurilor; 3. mediul social (familia, cercul de 
prieteni dar şi societatea). Dependenţa de droguri se număra printre grupurile principale de 
risc SIDA, iar prostituţia este văzută ca o posibilitate uşoară de procurare a banilor necesari 
pentru droguri. 

Cunoaşterea acestor cauze este necesară pentru realizarea ansamblului de măsuri menite 
să ducă la prevenirea şi controlul acestui flagel social. 

                                                 
1 Costică Voicu, Georgeta Ungureanu, Introducere în criminologia aplicată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004. 
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1. Cauzele consumului de droguri 

Motivele pentru care oamenii se îndreaptă spre narcotice sunt dintre cele mai diverse. 
Uneori, începutul poate fi făcut prin prescrierea în scopuri terapeutice a unui somnifer sau a 
unei substanţe psihotrope. Dar pentru majoritatea toxicomanilor, la început a fost vorba de 
căutarea unei plăceri sau dorinţa de a se identifica cu un grup, în care drogul era ridicat la 
rang de zeu. 

Presiunea grupului, curiozitatea, ignoranţa, alienarea, modificarea structurilor sociale, cu 
urbanizarea şi şomajul, sunt tot atâţia factori care pot declanşa ireparabilul. 

Fiinţa umană este fragilă. Pentru un individ care se simte izolat în familie, într-un grup 
sau în comunitate, drogul poate constitui un refugiu temporar sau tragic. Dacă se modifică 
structurile sociale care au constituit sprijinul unor membri ai societăţii, unii dintre ei pot fi 
incapabili să se adapteze şi vor căuta un liman, fie şi în droguri. Exodul către lumea oraşelor, 
în căutarea unei vieţi mai bune şi mai uşoare, sfârşeşte uneori în fărădelegea drogurilor. Lipsa 
unui loc de muncă, lipsa unei educaţii adecvate, distrugerea celulei familiale sau diverse 
probleme personale, pot împinge o fiinţă slabă spre consumul de droguri. 

Lumea interlopă, cu strălucirea ei înşelătoare (automobile luxoase, femei superbe, 
bijuterii, sfidarea autorităţilor şi a legilor) constituie un exemplu. Cel incapabil să adapteze 
lumea reală la aspiraţiile sale îşi creează, drogându-se, o lume de vis, în care speră să-şi 
împlinească destinul. Euforia, efectul „agreabil” al drogurilor, corespund unei prime etape. 
Când drogul continuă să fie luat plăcerea scade, şi individul va fi constrâns să consume doze 
din ce în ce mai mari, în speranţa obţinerii aceluiaşi efect. Este începutul toleranţei. 
Administrarea regulată şi repetată de droguri adaptează organismul atât de bine, încât privarea 
de drog devine suferinţă, cu simptome dureroase, grave şi uneori mortale. A apărut, în cazul 
acesta, dependenţa de narcotice. Individul va decădea, va încerca să facă cu orice preţ rost de 
dozele necesare, va fi capabil să săvârşească fărădelegi de orice fel, devenind o jucărie în 
mâinile traficanţilor şi, sfârşind adesea, după degradarea totală, la morgă sau, într-un caz 
fericit, va fi primit s-au trimis într-un centru de tratament şi reeducare, unde refacerea şi 
desprinderea de droguri sunt nu numai costisitoare dar şi extrem de îndelungate. 

Fără îndoială, fenomenul nu a apărut peste noapte. Multe din drogurile care înspăimântă 
astăzi lumea sunt consumate de foarte multă vreme. Consumul lor era însă limitat la mici 
comunităţi, în cadrul unui anume perimetru geografic sau cultural. Odată cu dezvoltarea 
comerţului şi a comunicaţiilor, drogurile şi utilizarea lor s-au răspândit, depăşind lesne 
frontierele. Uneori s-au comis regretabile erori, din aceeaşi sete de profit care, în deceniile din 
urmă, a alimentat traficul cu stupefiante: la mijlocul secolului al XIX-lea „războaiele opiului” 
vizau să deschidă pieţele chineze în faţa opiului provenit din India stăpânită de englezi; 
flagelul s-a răspândit ca un incendiu într-o pădure uscată dar, decenii mai târziu, „răzbunarea” 
avea să fie mai cumplită. 

2. Traficul de stupefiante 

Traficul ilicit reprezintă factorul cel mai grav care favorizează toxicomania. Atât cererea 
cât şi oferta ilicită de narcotice sunt încurajate de existenţa unor grupări criminale de 
traficanţi, formate din elemente iresponsabile care nu sunt preocupate de răul ce îl provoacă, 
ci numai de obţinerea de mari câştiguri cu orice preţ. Este limpede că dacă aceste bande de 
criminali nu ar exista, consumul de droguri ar putea fi considerabil limitat. 
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Atât timp cât aceste grupări există, pericolul toxicomaniei se menţine. Cu toate măsurile 
întreprinse pe plan regional, naţional sau internaţional, situaţia nu a fost niciodată mai 
complexă şi gravă ca în prezent. 

Este lesne de înţeles că, dacă cererea ilicită de droguri nu va fi redusă, în acelaşi timp, în 
toată lumea, diminuarea ofertei într-o regiune sau alta nu va avea efectele scontate, deoarece 
consumatorii şi traficanţii de stupefiante se vor îndrepta imediat şi inevitabil către alte surse 
de aprovizionare. 

Traficul de droguri este foarte bine organizat şi sofisticat. Reţelele drogurilor ilegale sunt 
adesea utilizate şi pentru transportul armelor ilegale. Organizaţiile implicate obţin mari sume 
de bani pe care îi folosesc pentru a corupe, intimida şi destabiliza guverne. 

Uriaşele beneficii realizate cu uşurinţă de traficanţi, miliardele de dolari obţinuţi din 
traficul de droguri şi reciclaţi anual de organizaţiile criminale din întreaga lume, continuă să 
servească pe mai departe la mărirea ratei profiturilor acestora, dar şi la sprijinirea terorismului 
internaţional, cauza morţii multor victime nevinovate şi producerea unor incalculabile 
pierderi materiale. 

Comerţul ilicit cu droguri este, probabil, cea mai înfloritoare „industrie” din lume şi, fără 
îndoială, cea mai profitabilă. Comerţul global cu droguri se ridică la 1000 miliarde de dolari 
pe an, ceea ce reprezintă mai mult decât toată valuta în circulaţie în Statele Unite ale 
Americii. Piaţa americană, care absoarbe cea mai mare parte a drogurilor, aduce traficanţilor 
un venit anual de cel puţin 100 miliarde de dolari la vânzarea cu amănuntul, adică la vânzarea 
clandestină pe stradă. Comerţul cu droguri a creat o specie a miliardarilor din umbră care sunt 
la fel de vicleni în afaceri pe cât sunt de vicioşi. 

Cu toate eforturile naţionale şi internaţionale traficul de stupefiante continuă. Mafia 
drogurilor nu este interesată de consecinţele grave ale răspândirii şi ale abuzului de droguri. 
Orice cale, chiar şi cea a crimei, este folosită pentru continuarea traficului de droguri, pentru 
acumularea miliardelor de dolari smulse de la cei stăpâniţi de viciu. 

3. Mijloacele de informare în masă 

Un rol stimulator deosebit în propagarea drogurilor revine mijloacelor te informare în 
masă (presă, radio, publicaţii etc.); onorarii substanţiale au determinat conducerile diferitelor 
organe de presă să declanşeze o campanie publicitară în legătură cu medicamentele ce 
conţineau heroină şi cocaină. 

Între anii 1890-1920, în numeroase state capitaliste reclamele pentru droguri deţineau 
supremaţia absolută în presa scrisă, uneori comercianţii de stupefiante dispunând de mai mult 
de 1/3 din spaţiul unor publicaţii pentru a-şi insera anunţurile lor. Datorită acestor reclame 
deşănţate, firmele legate de producţia de băuturi spirtoase şi stupefiante au reuşit să determine 
populaţia să facă o legătură directă între bunăstarea şi sănătatea omului şi consumul de 
droguri sau alcool. După ce medicii au incriminat tot mai mult abuzul de opiu, morfină, 
heroină, haşiş şi cocaină, şi au avertizat asupra pericolelor pe care această practică le degajă 
pentru om, tot mai numeroase asociaţii şi grupări sociale, ca şi cercuri influente ale opiniei 
publice, au cerut şi obţinut încetarea campaniei publicitare în favoarea acestor droguri. 
Concomitent, majoritatea statelor occidentale au limitat sau pe alocuri chiar interzis comerţul 
cu droguri la începutul deceniului al doilea al secolului nostru2. 

                                                 
2 Ion Suceavă, Petre Olaru, Paradis iluzoriu, Ed. Militară, Bucureşti, 1989, p. 190. 
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Interzicerea vânzării de narcotice a reprezentat, totodată, şi un succes al campaniei 
mondiale pentru prescrierea substanţelor euforice sau care determinau stări de dependenţă 
fizică ori psihică la toxicomani. Mult mai regretabil este faptul că imediat, în multe oraşe ale 
lumii, s-au constituit grupuri de declasaţi, a căror principală preocupare o reprezenta satisfa-
cerea cererilor ilegale de narcotice. Astfel, în SUA, criminalii notorii din bande locale s-au 
constituit într-un aşa numit „sindicat federal” al crimei, care, în perioada „prohibiţiei” (anii 
20), se ocupa intens de eludarea legii, asigurând satisfacerea ilegală a cererilor crescânde de 
alcool şi narcotice. 

Surprinde în mod neplăcut că se continuă şi în prezent o campanie publicitară, mai puţin 
stridentă, este adevărat, dar cu nimic mai puţin periculoasă decât cea din trecut. Statele Unite 
ale Americii au fost confruntate o perioadă îndelungată cu o vastă acţiune, mediatizată în 
special în presa scrisă, care viza legalizarea consumului de marijuana. Partizanii acestei 
acţiuni pretind că marijuana nu este cu nimic mai dăunătoare decât tutunul sau alcoolul, şi că 
legile americane sunt „discriminatorii şi violează drepturile constituţionale” ale consumato-
rilor de Cannabis. Chiar şi clasificarea ce se face adesea substanţelor toxice de către presă, în 
special cea occidentală, în „droguri uşoare” sau „droguri tari” ori „dure”, este de natură să 
deruteze largi cercuri de neiniţiaţi şi să determine să „probeze” pe cele „uşoare” care ar fi, 
chipurile, nu foarte nocive, din moment ce sunt astfel categorisite. 

4. Ignoranţa autorităţilor 

O altă cauză a consumului şi traficului ilicit de stupefiante o reprezintă uşurinţa cu care 
autorităţile acordă găzduire şi tolerează pe teritoriul statelor pe care au putere de decizie, tot 
soiul de „refugiaţi”, în majoritate nefiind altceva decât escroci, impostori, reprezentanţi ai 
lumii interlope, care odată ajunşi în noile „patrii” îşi reiau vechile îndeletniciri3. 

Pe linia cauzelor abuzului şi traficului de stupefiante, în anumite perioade, se înscrie şi 
întârzierea cu care numeroase state ale lumii au elaborat acte normative conţinând prevederi 
clare referitoare la măsurile de ordin punitiv, medical sau educaţional, ce trebuie adoptate 
împotriva consumatorilor sau a contrabandiştilor de droguri. Legislaţiile naţionale nu au ţinut 
pasul cu evoluţia, în general pozitivă, a elaborării acordurilor internaţionale în materie de 
droguri. 

În Statele Unite ale Americii autorităţile nu au reuşit întotdeauna să desfăşoare acţiuni 
ferme, eficace, pentru eradicarea flagelului drogurilor. Au fost perioade când produsele de 
cannabis, greşit considerate ca fiind lipsite de nocivitate, puteau fi consumate de oricine şi 
oricând. În aceeaşi categorie intra obiceiul de a mastica sau fuma frunze sau pastă de frunze 
coca. Urmarea, potrivit statisticilor oficiale, în anul 1986 au fost recenzate în SUA 30 milioane 
de persoane consumatoare permanente de marijuana şi alte 60 milioane care cu diverse ocazii 
au „gustat din ea”. Majoritatea zdrobitoare o reprezentau tinerii. 

5. Organizaţiile criminale 

Una dintre cele mai importante cauze a cotelor extrem de ridicate la care s-a ajuns în 
privinţa toxicomaniei, o constituie existenţa grupărilor criminale ale traficanţilor de stupe-
fiante. Mărimea exorbitantă a câştigurilor realizate de aceste organizaţii din propagarea 

                                                 
3 Ion Suceavă, Petre Olaru, Paradis iluzoriu, Ed. Militară, Bucureşti, 1989, p. 210. 
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„beţiei albe”, face ca eradicarea consumului şi traficului de stupefiante să fie un proces lung şi 
costisitor, datorită faptului că marii traficanţi de pretutindeni, cei care organizează şi conduc 
această adevărată „industrie a crimei”, cei care hotărăsc preţurile de achiziţie şi desfacere a 
„morţii albe”, rămân aproape întotdeauna în umbră, de cele mai multe ori pozând în persoane 
onorabile, cu impresionante conturi în bănci, dirijând afacerile înregistrate „corect” în econo-
mie, comerţ, finanţe. Ei reuşesc să corupă persoane influente sau oficialităţi din unele ţări. 

Forma superioară de organizare a grupurilor de infractori se numeşte „MAFIE”. Acest 
termen a apărut în Italia şi s-a extins în multe ţări ale lumii. 

Principalii beneficiari ai comerţului cu stupefiante sunt organizaţiile criminale ale Mafiei 
italiene, ale Mafiei americane şi alte grupări de tip mafiot sau de contrabandişti din SUA, 
Japonia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Australia, din Asia de sud-est, din Orientul apropiat 
şi Mijlociu, iar mai recent şi din Africa. 

Principalele ţări unde există grupuri de infractori sub denumirea de „MAFIE” sunt: 
Italia: – Cosa Nostra Siciliana 

– Camorra 
– 'Ndrangheta 
– Sfânta Coroană Unită 

Franţa: – Mafia siciliană Camorra 
Anglia: - Mafia italiană 

– Triada chineză 
– Mafia Roşie (rusă) 
– Grupurile criminale jamaicane 

S.U.A: – Cosa Nostra 
– Mafia Siciliana  
– Camorra Napolitană 
– 'Ndrangheta Columbiană 
– Sfânta Coroană Unită 
– Triade chinezeşti 
– Boryukudan din Japonia 

Australia: 
– 'Ndrangheta din Calabria 
– Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest je Sidney) 

Brazilia 
– Escadroanele Morţii 
– Mafia italiană 
– Bicheiros 

Canada: 
– Triada chineză 
– Mafia italiană 
– Cartelurile columbiene 

Columbia: 
– „La Costena” (de-a lungul Atlanticului) 
– Antioquia şi Cauca Valley (din zonele centrale şi estice) 
– Cartelul Medellin 
– Cartelul Caii 
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– Coast Cartel 
– Asse del Caffe 
– Norte del Văile 
– Ibaque 
– Santander 
– Orgota 

Japonia:  
– Yacuza (joc de cărţi japonez) 
– Boryokudan „familia” 

Mexic: 
– Cartelul din Golf 
– Cartelul Pacificului 
– Cartelul Tijuana 

Rusia: 
– Mafia cecenă 
– Georgienii 
– Armenii 
– Mafia caucaziană 

 
Mafia italiană este o organizaţie de inspiraţie calabreză-siciliană, care şi-a semnalat 

existenţa încă de la începutul sec. al XX-lea, urmărind să obţină mari sume de bani prin jaf şi 
ameninţări, iar atunci când mijloacele de intimidare nu erau suficiente se recurgea cu uşurinţă 
la crimă. Tot mai mult, prostituţia, jocurile de noroc, răpirile de persoane în scop de 
contrabandă cu alcool, ţigări, şi mai ales cu stupefiante, au devenit preocupări de prim ordin 
ale organizaţiilor mafiote. 

Pe măsură ce creştea cererea de narcotice pe piaţa ilicită, Mafia italiană se implica tot 
mai mult în această afacere certată cu legea. De la trafic de droguri Mafia a trecut curând la 
producerea lor în laboratoarele clandestine, situate pe teritoriul Siciliei, ca şi în alte localităţi 
din Italia şi Franţa. În Sicilia, în anii 70, Mafia încasa din comerţul cu droguri 20.000 de miliarde 
de lire italiene, în timp ce, prin comparaţie, bugetul regiunii nu depăşea 4.500 de miliarde de 
lire anual. 

În mai 1982, s-a deschis la Palermo unul dintre cele mai mari procese intentate Mafiei, 
pe banca acuzării aflându-se 20 de persoane pentru contrabandă cu stupefiante şi asasinarea 
unor magistraţi şi poliţişti. 

Mai târziu, în februarie 1986, tot la Palermo, a început „procesul secolului” împotriva a 
474 de membrii ai diverselor „familii” ale Mafiei siciliene, ceea ce reprezintă cel mai de 
seamă succes în lupta dură şi îndelungată a organelor statului italian împotriva acestui sin-
dicat al crimei. Actul de acuzare este impresionant: 40 volume cu 1607 pagini, care dezvăluie 
cele mai sângeroase crime, traficuri de toate genurile, începând cu cel mai înfloritor dintre 
toate, cel de stupefiante care aducea anual Mafiei între 6 şi 10 miliarde de dolari. 

Un anumit rol în succesele organelor poliţieneşti italiene în lupta contra Mafiei l-a avut 
cooperarea cu alte state, îndeosebi cu SUA. Procurorul general al acestui stat, aflat într-o 
vizită oficială în Italia, pentru a coordona acţiunile celor două state în combaterea traficului de 
stupefiante, a declarat presei că Mafia siciliană este responsabilă de introducerea a aproxi-
mativ 80% din cantitatea totală de heroină în SUA. 
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Varianta americană a Mafiei italiene, aşa numita „Cosa Nostra”, reprezintă un fenomen 
unic al crimei organizate, începutul datează din 1901, când mafiotul sicilian Don Vincenzo 
Cascioferro a descins la New York. El a organizat acolo un clan mafiot şi a asigurat o legătură 
strânsă între filiera locală şi ramura siciliană. Din rândul acestei puternice Organizaţii 
criminale a făcut parte sângerosul Al Capone, care a făcut carieră în perioada prohibiţiei şi 
faimosul Charlie Lucky Luciano. Acesta din urmă, originar tot din Sicilia, a devenit cel mai 
puternic şi mai temut „naş” pe care l-a avut „Cosa Nostra”. Trista reputaţie i se trage şi din 
modul ingenios în care a reuşit să organizeze traficul de stupefiante între bătrânul continent şi 
America. El a ajuns să dirijeze personal întregul comerţ clandestin cu stupefiante pe conti-
nentul nord american în perioada interbelică, realizând venituri considerabile în contul Mafiei 
americane. 

În SUA acţionează în contrabanda cu droguri şi alte grupări de tip mafiot. „Capitala 
drogurilor” s-a mutat de la New York la Miami – renumita staţiune balneoclimaterică din 
Florida. Loc de odihnă şi recreere pentru foarte mulţi americani şi numeroşi turişti străini, 
Miami a devenit o oază a crimei, violenţei şi traficului de stupefiante, în statisticile organelor 
americane de poliţie, acest oraş ocupând un loc fruntaş în SUA la capitolele care caracteri-
zează starea infracţională: furturi, spargeri, jafuri, violuri, omucideri etc. Potrivit estimărilor 
poliţiei antidrog, beneficiul anual realizat de traficanţii şi plasatorii de narcotice numai la 
Miami se ridică la 12 miliarde de dolari. Se afirmă chiar că peste jumătate din fondurile 
centralizate de cele 250 de bănci din Miami provin din contrabanda cu cocaină. 

În unele regiuni din SUA, din cauza concurenţei apărute între distribuitorii de droguri ai 
Mafiei şi bandele de gangsteri care au preluat asemenea activităţi pe cont propriu, se desfă-
şoară adevărate bătălii care amintesc de cruntele confruntări dintre contrabandiştii anilor 30. 

Afacerile excesiv de rentabile ale comerţului ilicit de narcotice determină în ultima 
perioadă de timp angrenarea în acest „sindicat de criminali”, nu numai a grupărilor mafiote 
dar şi a noi şi noi traficanţi din rândurile diferitelor categorii sociale. Printre aceşti noi 
traficanţi pot fi întâlniţi şomeri albi şi negri, femei în vârstă, bancheri, oameni de afaceri afec-
taţi de dificultăţi financiare datorate crizei economice mondiale şi tentaţi să procure foarte 
mulţi bani în foarte scurt timp. 

Grupările criminale de traficanţi ce operează în SUA dispun de numeroase dotări (nave şi 
aeronave grele de transport, aerodromuri secrete, fabrici şi laboratoare clandestine, staţii 
sofisticate de comunicare la distanţă, armament uşor şi greu ultraperfecţionat), de sume 
fantastice manipulate prin intermediul unor bănci controlate de contrabandişti, de o armată de 
gangsteri înarmată până în dinţi care ascultă orbeşte de căpetenii, gata oricând să ucidă cu 
sânge rece şi de o întinsă reţea de distribuitori, recrutată adesea chiar din rândul consuma-
torilor de droguri, într-o proporţie ce se apropie de 60%. 

 
În Japonia, în jurul anilor 70 a izbucnit patima consumului de droguri, în principal prin 

abuzul de amfetamine şi metaamfetamine în rândul tinerilor din aşezările urbane şi rurale. 
Responsabilitatea acestei stări de lucru o aveau gangsterii din Mafia japoneză, înregimentată 
în gruparea „YAKUZA”, puternic implicată în traficul de droguri din care obţineau profituri 
enorme. 

 
Puternice, active, deosebit de periculoase sunt grupările de traficanţi de droguri din 

America Latină. Explicaţia constă în veniturile fabuloase pe are le realizează aceşti criminali 
din traficul de narcotice, în principal cu cocaină şi marijuana. 
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În anii 80 agenţiile de presă au vorbit foarte mult despre „cartelele cocainei de la 
Medellin”, care ar asigura 80% din traficul ilicit de stupefiante spre SUA. Această organizaţie 
criminală controlează atât viaţa economică, cât şi mai ales viaţa politică a oraşului. Corupţia 
şi asasinatul sunt ceva obişnuit în oraşul Medellin. Numai în 1987 au căzut victime bandelor 
de asasini profesionişti 360 de poliţişti şi 120 de judecători. 

În afara cartelului de la Medellin alte 14 „familii” mafiote deţineau în anii 80 supremaţia 
şi controlul asupra traficului de droguri din Columbia. Acest stat sud-american este un 
exemplu tipic de manifestare a violenţei drogului la nivel social-politic4. 

 
Şi Berlinul, fosta capitală a defunctei Germanii socialiste se anunţă deja ca un nou pol al 

crimei organizate din Europa, fiind, după cum arată un comunicat al Agenţiei France Presse, 
o placă turnantă pentru mafia din fosta URSS şi ţările din Est. 

Aşa cum reiese din unele dezvăluiri oficiale, astăzi, în Berlin, „noua mafie dispune de 
mai multe miliarde de mărci având ca sursă: prostituţia, traficul de maşini furate, ţigări şi 
droguri”5. 

 
Concluzii 
Având în vedere cele menţionate mai sus, se poate concluziona faptul că cererea şi oferta 

aflându-se într-o interdependenţă, consumul de droguri poate fi diminuat odată cu aplicarea 
unor mai bune practici în vederea extirpării mai sus menţionatelor „mafii”.  

Cu toate că există nenumărate cauze care conduc la toxicomanie, cauze care nu pot fi 
controlate decât de însăşi cel ce este consumator, mijloacele de informare în masă (mass-
media) pot fi cele ce împiedică multe posibile viitoare cazuri de dependenţă, prin campanii 
anti-consum bine puse la punct.  

Aşa cum a fost deja menţionat, consumul poate conduce la dependenţă şi la creşterea 
ratei infracţionalităţii, chiar şi în prezent putând fi considerată una dintre cele mai bine puse la 
punct „industrii”.  
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Rezumat 
De-a lungul anilor femeile nu au reprezentat subiect de interes în domeniul crimi-

nalităţii, numărul femeilor care au comis infracţiuni fiind considerat cu mult mai mic decât 
cel al bărbaţilor. Treptat, odată cu dezvoltarea ideii de "gender equality" şi lărgirea spaţiului 
de activitate a femeii, s-a dezvoltat şi dorinţa de a studia fenomenul infracţionalităţii în 
rândul femeilor. Specialiştii consideră că implicarea femeilor în activităţile din afara legii nu 
este una marginală, diferenţele de procent dintre sexe fiind cu greu sesizabile în anumite 
domenii ale infracţionalităţii. Astfel, pe lângă teoriile deja existente legate de criminalitate, s-
au dezvoltat şi teorii legate în mod explicit de femei. 

Cuvinte-cheie: profil psihologic; criminalitatea feminină; factori; investigaţii; teorii. 

Introducere 

Actualitatea acestei temei se manifestă prin faptul că a luat amploare numărul de 
infracţiuni săvârşite de femei, fiinţe care pe parcursul a câtorva secole au fost considerate 
incapabile de a săvârşi crime. Femeile criminale nu au fost considerate o problemă socială 
serioasă (cu excepţia prostituţiei), şi nu au pus probleme de violenţă în închisoare. De aceea 
criminalitatea feminină a fost rar studiată.  

În ceea ce priveşte prezenţa femeilor în lumea criminalităţii, din anii ’80, lucrurile nu mai 
stau ca pe vremuri. Potrivit sociologilor, în ton cu societatea, noua criminalitate este din ce în 
ce mai „deschisă”, oferind „oportunităţi” tot mai mari femeilor. 

Infracţiuni tipice bărbaţilor în trecut, sunt de acum comise de tot mai multe femei, iar 
statisticile, elocvente, definesc amploarea fenomenului: într-o creştere exponenţială. 

Este importantă o abordare diferită atunci când se studiază criminalitatea feminină. În 
acest sens, au fost puse o serie de întrebări: 

– sunt femeile şi bărbaţii la fel de predispuşi să comită infracţiuni? 
– sunt infracţiunile comise de femei diferite, mai ascunse şi mai greu de descoperit? 
– îşi asumă femeile mai degrabă rolul de instigator decât pe cel de autor în comiterea 

infracţiunilor? 
– este sistemul justiţiei penale mai îngăduitor cu femeile, sunt autorităţile mai puţin 

dispuse să le aresteze, să le sancţioneze şi să le priveze de libertate? 
– este delincvenţa în rândul femeilor o problemă a societăţii moldave de astăzi? 
– care sunt formele de manifestare ale criminalităţii feminine? 
– care sunt metodele de prevenire ale acestui fenomen? 
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Studiile şi cercetările privind diverse aspecte etiologice şi predictive ale criminalităţii în 
România, până în anul 1989, au fost destul de rare1, caracteristicile regimului totalitar 
nepermiţând realizarea cercetărilor ştiinţifice privind etiologia delincvenţei în societatea 
românească. Preocupările pentru analiza delincvenţei feminine au fost şi mai puţine, atât 
înainte, cât şi după decembrie 19892, fapt ce a contribuit la alegerea acestui subiect. 

1. Criminalitatea feminină – consideraţii generale 

Prăbuşirea sistemului comunist a determinat o explozie a mijloacelor de informare în 
masă. Prin intermediul acestora, un public vast a avut posibilitatea să afle aspecte legate de 
criminalitate, care au fost prezentate până la acel moment în mod denaturat. 

Dacă în stradă am pune o întrebare trecătorilor cu referire la criminalitatea feminină, 
probabil, majoritatea vor menţiona prostituţia şi escrocheria. Însă, o întrebare referitoare la 
femei criminale ar fi şi mai dificilă. Doar persoane cu o cultură generală dezvoltată vor 
menţiona pe Regina Maria (The Bloody Mary) sau Elisabeta Bathory (Contesa Dracula). Nu 
numai simpli oameni nu îşi dau un răspuns referitor la criminalitatea feminină, ci şi teoriile 
criminologice tradiţionale nu au găsit un răspuns la întrebarea legată de cauzele criminalităţii 
feminine. Explicaţia dată este că numărul infracţiunilor comise de femei este mult prea mic 
pentru a îngrijora pe cineva. 

 
1.1. Probleme în legătură cu cercetarea criminalităţii feminine. La momentul actual 

există cel puţin două probleme în legătură cu cercetarea criminalităţii feminine: 
– problema generalităţii, pentru a explica dacă teoriile care descriu bărbaţii criminali pot 

fi aplicate şi femeilor; 
– problema ratei de gen, pentru a explica de ce femeile comit mai puţine infracţiuni 

decât bărbaţii; 
Oamenii de ştiinţă au lansat ipoteze referitoare la sferele separate. Sferele separate 

cuprind un set de idei despre locul bărbaţilor şi al femeilor în ordinea socială existentă în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Această ideologie plasa bărbaţii în sfera publică 
(muncă plătită, politică, organe ale statului) şi femeile în sfera privată (casnică, viaţa de 
familie). Conform opiniei societăţii, femeia reprezenta gardianul moral al căminului familial, 
iar bărbatul – era creator şi arbitru formal al moralităţii şi culturii. 

 
1.2. Factorii care contribuie la apariţia criminalităţii feminine. În literatura de specia-

litate3 este subliniat faptul că demersul ştiinţific criminologic privind factorii care favorizează 
comportamentul delicvent vizează atât factorii individuali, cât şi factorii sociali4. 

a. Factorii interni (endogeni). Rolul eredităţii în formarea personalităţii criminale a făcut 
obiectul a numeroase teorii criminologice. Odată cu dezvoltarea ştiinţei au apărut şi încercări 

                                                 
1 R.M. Stănoiu, Introducere în criminologie, Bucureşti, Ed. Academiei, 1981; D. Banciu, S.M. Rădulescu,  

M. Voicu, Introducere în sociologia devianţei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1995. 
2 Printre cei care au realizat lucrări referitoare la criminalitatea feminină menţionăm: T. Pop, Curs de 

criminologie, Ed. Ardealul Cluj, 1928; R.M. Stănoiu, O. Brezeanu şi T. Dianu, Tranziţia şi criminalitatea,  
Ed. Oscar Print, 1994; A. Dincu, Bazele criminologiei, Ed. Proarcadia, 1993; I. Vintileanu şi M. Roman, Femeia în 
criminalitate, 2000. 

3 R.M. Stănoiu, Introducere în criminologie, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989, p. 143. 
4 Ibidem, p. 50. 
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de a răspunde la întrebarea dacă există o determinare ereditară a conduitei criminale de la 
ascendenţi la descendenţi. În acest sens, au fost elaborate teorii, ca: teoria arborelui 
genealogic; teoria gemenilor etc. 

 
b. Factorii externi (exogeni). Teoriile criminologice care au pus accentul pe factorii 

individuali în explicarea genezei delicvenţei au ignorat sau au minimalizat influenţa factorilor 
externi, ai mediului social. Influenţa factorilor de mediu asupra comportamentului delicven-
ţional al femeilor poate fi explicată prin examinarea tipurilor de mediu, respectiv: 

– Mediul familial, este mediul în care copilul îşi începe activitatea de socializare, iar 
dezvoltarea sa este puternic influenţată de relaţiile pe care le stabileşte cu ceilalţi membri ai 
familiei. Astfel, tinerele care au avut nenorocul să locuiască în imobile colective, în condiţii 
mizere, în cartiere rău famate, sunt mai predispuse să comită acte infracţionale. 

– Mediul exterior ocazional, reprezintă primele contacte sociale pe care le are o 
persoană, în care copilul este obligat să se adapteze unor reguli de conduită. Pentru orice 
copil, şcoala este primul mediu exterior, iar dacă mediul şcolar nu este capabil să integreze 
tinerele, acestea se vor confrunta cu o marginalizare ce va conduce spre delicvenţă. 

– Mediul ales sau acceptat, este definit ca mediul personal care include locuinţa, 
căminul şi viaţa de cuplu, locul de muncă, activităţile extraprofesionale etc. Mediul personal 
cuprinde scopurile şi acţiunile oamenilor, diferite modele de comportament, scheme de valori 
şi norme. Acest mediu personal influenţează decisiv conduita infracţională. Datele statistice 
demonstrează că victimele sunt, de regulă, persoane care provin din mediul personal al 
infractoarelor. De asemenea şi mediul profesional poate influenţa comportamentul delicven-
ţional, mai ales în cazul prostituţiei, determinat şi de influenţa pe care o au locurile frecventate 
de tinere în orele libere, cum sunt: discotecile, barurile, sălile de jocuri. 

 
c. Factori ce ţin de condiţiile economice, sociale şi politice. Femeile continuă să fie 

victime ale tabu-urilor religioase sau culturale şi ale discriminării, atât în ţări dezvoltate (de 
exemplu în Japonia, unde descendentul de sex feminin nu poate accede la tron), cât şi în ţări 
slab dezvoltate (de exemplu în Iran, unde femeile nu au dreptul să participe, nici în calitate de 
spectatori, la jocurile sportive). Femeile europene au mai puţin timp liber, mai puţine oportu-
nităţi de angajare, salarii mai mici şi reprezentare politică mai redusă, chiar şi în ciuda 
longevităţii şi a nivelului superior de educaţie. Locurile mai bine plătite, în poziţii cheie, 
aparţin în mare parte bărbaţilor. Condiţiile economice influenţează în mod direct şi în mod 
indirect. Influenţa indirectă se produce prin intermediul celorlalţi factori, care în mod diferit 
sunt influenţaţi de condiţiile economice. 

 
d. Factori care ţin de violenţa împotriva femeilor. „Violenţa împotriva femeilor este un 

obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii, ea încalcă şi aduce atingere 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”5.  

Violenţa împotriva femeilor este un aspect căruia criminologii îi acordă un loc important. 
În prezent devine tot mai evidentă legătura dintre victimizare şi criminalitate. În acest sens în 
Codul Penal al RM a fost introdus un articol intitulat „Violenţa în familie” (art. 201/1 Cod 
Penal RM). 

                                                 
5 ONU, Conferinţa Mondială asupra Condiţiei Femeii, Beijing, 1995. 
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Indiferent însă de cauzele care o determină, violenţa împotriva femeilor înfăptuită pe 
bază de sex, şi care provoacă sau poate provoca daune fizice şi psihologice, este una din cele 
mai grave probleme ale societăţii, un fenomen universal, prezent în toate ţările. 

Conform statisticilor, femeile care au fost victimele unor abuzuri fizice, sexuale sau 
afective, comit de cinci ori mai multe tentative de sinucidere, iar 62% dintre crimele comise 
de femei se datorează maltratării lor de către bărbaţi. 

2. Teorii criminologice privind criminalitatea feminină 

Prin teorie se înţelege un ansamblu sistematic de idei sau cunoştinţe6 sau, aşa cum arată 
Karl Popper7, „teoriile sunt plasele pe care le aruncăm pentru a prinde ceea ce numim lumea, 
pentru a o raţionaliza, a o explica şi a o stăpânii. Ne străduim să facem ochiurile plasei tot 
mai înguste”. 

În ultimele decenii, criminologii acordă o atenţie tot mai mare explicării diferenţelor dintre 
criminalitatea feminină şi cea masculină luând în considerare teoriile tradiţionale şi încercând 
să găsească răspuns la două întrebări care prezintă un interes general: 

– de ce există „diferenţă de gender” în criminalitate? De ce indicii criminalităţii 
feminine sunt mai mici decât cei ai criminalităţii masculine, mai ales ce ţine de infracţiunile 
deosebit de grave, în orice perioadă a istoriei? 

– de ce acest decalaj se menţine pe parcursul a mai multor secole? 
Marea majoritate a teoriilor tradiţionale care se referă la criminalitate, au fost create de 

criminologi-bărbaţi pentru a explica cauzele criminalităţii masculine, şi nicidecum a celei 
feminine, ceea ce a generat diferite discuţii în jurul ideii, dacă aceste teorii pot fi aplicate 
studierii criminalităţii feminine, sau este necesar de explicat fenomenul prin prisma poziţiei 
de „diferenţă de gender”, aşa-numita teorie „gendered theory”. Conform opiniei unor crimi-
nologi, teoriile tradiţionale reprezintă specificul criminalităţii masculine, prin urmare nu pot 
da răspunsuri la unele întrebări ce ţin de criminalitatea feminină, cu toate că rolul lor nu poate 
fi legat întru-totul, mai ales, referindu-ne la teoriile social-structurale, ce denotă un caracter, 
cât de cât, neutru. 

În continuare, ne vom referi la teoria oportunităţii, a controlului social şi asociaţiilor 
diferenţiate. 

 
2.1. Teoria oportunităţii. Conform acestei teorii, diferenţa între tipul de infracţiuni 

săvârşite de femei şi indicele acestora diferă de cel al bărbaţilor, în baza ideii de oportunitate, 
adică de circumstanţele ce favorizează săvârşirea unei infracţiuni de către femei. Astfel, 
conform opiniei sociologului Rita Simon8, rata criminalităţii feminine a crescut numai în anumite 
infracţiuni, aceasta datorându-se încadrării femeilor în câmpul muncii, angajarea la servicii 
variate, ceea ce a condus la oportunităţi mai mari de a comite câteva infracţiuni tipice 
femeilor, infracţiuni economice, care implică mai puţină violenţă. Simon observă, de 
asemenea, că posibilităţile fizice ale femeilor nu vor fi niciodată egale cu cele ale bărbaţilor, 
iar infracţiuni precum jaful, vor fi, probabil, mai puţin preferate de femei: „Jaful ilustrează 
cel mai bine marele avantaj natural pe care îl au bărbaţii faţă de femei”, nota autoarea. 

                                                 
6 Larousse, Dictionnaire de Philosophie, Paris, Librairie Larousse, 1964, p. 300. 
7 K.R. Popper, Logica cercetării, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 97, citat de R.M. Stănoiu, în 

Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002, p. 128. 
8 Pentru detalii, a se vedea R.J. Simon, Woman and crime, DC Heath, Lexington, MA, 1975. 
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Reieşind din cele expuse mai sus, se poate afirma faptul că femeile, în dependenţă de anumite 
circumstanţe favorabile lor, comit anumite genuri de infracţiuni, care se reduc la furturi şi 
înşelăciune, reflectând, astfel, tradiţionalul rol sexual al femeii, care încă mai funcţionează pe 
piaţa ilegală (Joseph G. Weis). Prin urmare, femeile comit un număr mai mic de crime, 
datorită faptului că au acces mai redus la acele categorii de servicii care ar putea declanşa 
conflicte sau violenţă. 

 
2.2. Teoria controlului social. Esenţa acestei teorii constă în faptul că indicele criminalităţii 

masculine este mai mare decât al criminalităţii feminine, deoarece legăturile sociale, care 
reprezintă miezul acestei teorii, a bărbaţilor, sunt mult mai slabe decât cele a femeilor (mame, 
surori, soţii – care sunt mai ataşate de unele persoane, manifestând grijă şi atenţie), ceea ce 
provoacă ruptura dintre potenţialii criminali şi societate. 

Considerând că cea mai mare parte a oamenilor are tendinţe antisociale, Hirschi a propus 
o teorie a controlului9, care analizează modul în care indivizii sunt legaţi de grupurile sociale 
(familie, şcoală). De obicei, se au în vedere persoanele din familiile cu probleme, din medii 
sociale problematice, care sunt mai predispuse la un comportament neadecvat, atât femei, cât 
şi bărbaţi. Referitor la categoriile de femei predispuse la un comportament criminal, conform 
teoriei controlului social, sunt: mamele minoritare care trăiesc în relaţii imorale cu bărbaţii, 
fiind limitate în resurse educaţionale şi abilităţi profesionale, femei ce aparţin unui mediu 
social cu venituri mici, educaţie de proastă calitate. 

Totuşi, asupra nivelului criminalităţii feminine, cât şi a celei masculine, influenţează aceiaşi 
factori sociali, care determina creşterea şi micşorarea indicilor de criminalitate în dependenţă 
de regiune şi timp, diferenţa manifestându-se în tipurile de crime şi modul de comitere. 

 
2.3. Teoria asociaţiilor diferenţiate. Teoria asociaţiilor diferenţiate este una din cele mai 

cunoscute teorii derivată din curentul culturalist, elaborată de criminologul american Edwin 
Sutherland. Ideea de bază a cestei teorii constă în ceea că un act criminal se produce atunci 
când există o situaţie propice pentru o anumită persoană de acţiona. Prin urmare comporta-
mentul criminal nu este înnăscut, ci se învaţă, ca şi oricare altă meserie. Totodată, prin 
intermediul acestei teorii se încearcă a se explica fenomenul criminalităţii din punct de vedere 
al posibilităţilor diferite pentru achiziţionarea de „valori” şi aptitudini criminale, sau de pe 
poziţia că etichetele afişate pe personalitatea individului prin procesele de control social 
folosite, influenţează puternic asupra unei reprezentări individuale despre propria persona-
litate. De aceea, în baza acestei teorii s-ar putea afirma că criminalitatea feminină este 
inferioară numeric celei masculine, deoarece femeile au acces redus la posibilităţile criminale 
(adică la anumite grupări criminale pentru a însuşi careva abilităţi criminale, fiind supuse unui 
control social mult mai sever atât în familie, cât şi la şcoală); asupra criminalităţii masculine, 
fiind deja stabilite anumite stereotipuri, bărbaţii fiind predispuşi de a „absoarbe” abilităţile 
criminale – prin „teoria proastei companii” (găştile de puşti la şcoală transformate ulterior în 
grupuri criminale). 

În concluzie, putem afirma că teoriile social – structurale confirmă, încă o dată, faptul că 
cauzele criminalităţii masculine şi feminine adesea se suprapun. Astfel, femeile care au avut 
probleme cu justiţia, asemenea bărbaţilor, au provenit din medii sociale cu probleme de ordin 
                                                 

9 T. Hirschi, Causes of Delinquency, op. cit., citat de T. Amza, op. cit., p. 264. 
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economic, educaţional, moral. De asemenea, asupra indicilor crimelor comise atât de femei, 
cât şi de bărbaţi, influenţează aceiaşi factori sociali, astfel încât nivelul criminalităţii feminine 
creşte şi se micşorează odată cu cel al criminalităţii masculine, singura diferenţă constând în 
unele cauze de ordin psihologic şi fizic. 

3. Teorii criminologice elaborate pentru a explica criminalitatea feminină 

Teoriile prezentate anterior au fost elaborate pentru bărbaţi, încercările de a le adapta 
femeilor au venit ulterior.  

Totuşi, au fost elaborate şi o serie de teorii care au avut ca obiect principal explicarea 
criminalităţii feminine, între acestea fiind: 

 
3.1. Teoria masculinizării forţate. Parson10 a prezentat o teorie psihologică în care a 

definit rolul de gen, ca fiind cauza principală a diferenţelor constatate între crimele comise de 
bărbaţi şi femei. Conform acestei teorii, criminalitatea mai redusă în rândul femeilor se 
datorează unei figuri feminine de care adolescentele sunt ataşate şi după care se modelează; 
băieţii frustraţi de un astfel de model, se angajează în delincvenţă ca o reacţie la o prezenţă 
feminină autoritară existentă în viaţa lor. Parson a menţionat că femeile sunt în mare măsură 
responsabile pentru socializarea generaţiei următoare, inclusiv în socializarea comportamen-
tului, şi băieţii văd „bunătatea” mamei ca pe o slăbiciune şi, drept urmare, acţionează cu 
rebeliune împotriva acesteia. Această teorie duce la predicţia conform căreia femeile sunt mult 
mai înclinate spre delicvenţă dacă provin dintr-o familie dezorganizată, fără o mamă care să 
constituie un model pozitiv. 

 
3.2. Teoriile rolului de gen. Aceste teorii susţin că socializarea diferită dintre bărbaţi şi 

femei este motivul participării mai reduse a femeilor la delicvenţă. Diferenţele biologice sau 
psihologice care există între bărbaţi şi femei nu sunt înnăscute, ele fiind mai degrabă rezul-
tatul unui proces de învăţare, rolul de gen fiind considerat unul din factorii fundamentali ai 
identităţii. Între anii 1960-1970, când teoria rolului de gen a fost aplicată în criminologie, 
rolurile considerate caracteristice au inclus funcţii şi trăsături de personalitate care au fost 
mult exagerate faţă de cele de astăzi: bărbaţii erau cei care asigurau pâinea în casă, iar femeile 
erau casnice. Adepţii teoriei vedeau în socializarea conform rolului de gen singurul factor 
care explică rata diferită a criminalităţii feminine11. 

Conform opiniei unor criminologi (T. Hartnagel, M. Mizanuddin ş.a.), la explicarea 
variaţiilor cu privire la indicele criminalităţii feminine în raport cu cel al celei masculine, ar fi 
util de utilizat divergenţele dintre femei şi bărbaţi, decât convergenţa dintre aceste două sexe. 
Însă ceea ce ne poate lărgi câmpul informaţional atât cu privire la criminalitatea feminină, cât 
şi masculină, este teoria gender (gendered theory), care propune o abordare de cauzalitate în 
raport cu criminalitatea feminină. Analizând diferenţa dintre criminalitatea feminină şi cea 
masculină prin intermediul „gendered theory”, vom deduce faptul că nu diferenţa dintre sexe 
de ordin anatomic sau fiziologic este punctul de plecare a celor expuse mai sus, ci modul 
diferit de viaţa a acestor două sexe determină specificul criminalităţii. Astfel, putem explica 

                                                 
10 Pentru detalii, a se vedea T. Parson, Essays in Sociological Theory, Free Press, New York, 1949/1954. 
11 N. Naffine, Theorizing About Female Crime, in S. K. Mukherejee and J.A. Scutt, Woman and Crime, 

George Allen and Unwin, Wincester, MA, 1981, p. 70-72. 
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diferenţa prin intermediul a patru elemente care frânează criminalitatea feminină şi provoacă 
cea masculină, totodată redând câteva caracteristici celei feminine: 

a. stereotipurile - rolul femeii în societate pune o altfel de amprentă asupra activităţii 
criminale a acesteia. Astfel stereotipurile: femeie-mamă, femeie-fiică, femeie-soţie, grijă, 
afecţiune, reprezintă frâna criminalităţii feminine, datorită faptului că femeile sunt legate mai 
strâns de unele valori morale. Stereotipurile legate de femei nu corespund trăsăturilor care 
sunt apreciate în lumea criminalităţii, de cele mai multe ori femeile apărând în calitate de 
victime a actelor infracţionale, săvârşirea unor infracţiuni de către acestea influenţând negativ 
viaţa spirituală, cât şi socială a acestora. Astfel, apare o prăpastie, între ceea ce se consideră 
feminin şi ceea ce se consideră criminal, iar infracţiunile cauzează femeilor răni. 

Interesantă este opinia lui Lombrosso, care afirma că FEMEIA criminal este diferită de 
bărbatul criminal: „Am văzut de asemenea că femeile au multe lucruri în comun cu copii, că 
simţul lor moral e diferit; sunt răzbunătoare, geloase, cu înclinaţie spre o răzbunare de o cruzime 
aparte… Când o activitate morbidă a centrelor psihice intensifică calităţile rele dintr-o 
femeie… este clar că trăsăturile semicriminale ale unei femei normale o pot transforma într-o 
femeie criminală mai teribilă decât orice bărbat. Femeia criminală este consecvent un monstru. 
Cealaltă parte a ei este ţinută în limitele virtuţilor, din cauze diferite, precum maternitatea, 
credinţa, slăbiciunile, şi când aceste influenţe contrare dau greş şi o femeie comite o crimă, 
putem concluziona că răutăţile dintr-o femeie trebuie să fi fost enorme până când să triumfe 
asupra atât de multor obstacole”. 

b. controlul social - posibilitatea femeii de a comite o faptă infracţională este stopată de 
un control social, anume în perioada formării personalităţii, din partea familiei, ulterior a 
soţului şi a întregii societăţi, iar oricare abatere se soldează cu o pedeapsă. Astfel, fetele riscă 
mai puţin ca băieţii, asupra cărora se exercită un control mai redus. 

Un studiu care a examinat criminalitatea feminină în cazul prostituţiei şi a formei rare de 
crimă printre femei (uciderea altor femei), deşi bazat pe un eşantion mic (15 femei arestate 
pentru uciderea de femei în oraşul Michigan; şi 25 de femei închise pentru prostituţie), a 
conchis că acestea sunt caracterizate, în principal, prin izolarea socială de cultura principală. 
În cazul crimei, a rezultat că majoritatea delincventelor sunt mame minoritare care, în cea mai 
mare parte, trăiesc în relaţii imorale cu bărbaţii şi nu sunt pregătite şi educate să învingă în 
lupta pentru supravieţuire. Ele sunt drastic limitate în resurse educaţionale şi profesionale şi în 
abilităţi sociale. La fel se întâmplă şi în cazul prostituţiei, în care cele mai însemnate cauze 
care generează acest fenomen se referă la educaţia prea liberă, exemplele rele, alcoolul, 
contactul cu lumea depravată, mizeria etc. 

c. constituţia femeii şi agresivitatea – în lumea criminală prioritate are puterea fizică şi 
agresiunea, astfel încât muşchii puternici sunt necesari nu doar pentru săvârşirea unei 
infracţiuni, ci şi pentru apărare, ceea ce nu se referă la femei ce deţin o constituţie fizică mai 
puţin robustă (cu unele excepţii). Prin urmare femeile săvârşesc infracţiuni mai puţin grave, 
fără agresiune (furt, înşelăciune), evitând a provoca victima. De cele mai multe ori femeile 
acţionează de unele singure, sau în calitate de complice sau instigator, aflându-se după un 
paravan. Totuşi, în unele cazuri, unele femei criminale sunt caracterizate prin impulsivitate 
înaltă, precum şi prin anomalii psihice şi depresii, cauzate uneori şi de vârsta critică, factori ce 
determină un comportament neadecvat, o înţelegere neadecvată a situaţiei şi a acţiunilor sale. 

d. sexualitatea – stereotipul dat se prezintă sub două aspecte: a) sexualitatea pare a fi un 
imbold pentru femei de a intra în sfera criminală - prostituţia; b) totuşi în interiorul grupului 
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criminal, acest element apare în calitate de frână, deoarece apariţia unei femei în acest grup 
poate să cauzeze conflicte în interior, astfel încât, de cele mai multe ori, „femeia este nevoită 
a se alia unui singur bărbat în scopul de a se apăra”. Antonean I. expune ideea precum că, de 
cele mai multe ori, comportamentul criminal al femeii poate fi influenţat şi de tendinţa 
acesteia de a se autoafirma în societate, solicitând apreciere din partea acesteia, astfel încât 
această tendinţa apare în calitate de stimul pentru a comite fapte infracţionale în scopul de a 
obţine „nota dorită”. 

De asemenea, D. Hoffman-Bustamante menţiona: „Femeile sunt învăţate să se confor-
meze unor standarde mult mai rigide şi sunt recompensate pentru acest comportament; 
bărbaţilor, deşi li se spune să se conformeze regulilor, de multe ori sunt recompensaţi atunci 
când nu ţin cont de ele sau le tratează cu dispreţ”12. Autoarea a identificat un număr de 
factori care contribuie la ratele diferite ale criminalităţii feminine, astfel: 

– diferenţele de sex în termenii accesului la subculturile criminale. Fetele sunt mai puţin 
predispuse să se alăture unor bande ori altor organizaţii criminale; 

– modele de socializare şi aşteptări de rol diferite (de la fete se aşteaptă să aibă nevoie de 
protecţie şi să aibă mai multe responsabilităţi legate de casă); 

– oportunităţi diferite pentru a comite anumite infracţiuni; 

Concluzii 

Cele expuse mai sus pot susţine ideea conform căreia femeile sunt implicate mai rar în 
săvârşirea infracţiunilor datorită divergenţei gender, şi nu a celei dintre sexe (anatomic, fizio-
logic).  

Indicele criminalităţii feminine va oscila în dependenţă de starea societăţii, fiind întot-
deauna, în co-raport cu indicele criminalităţii masculine, care îl va depăşi numeric pe cel 
dintâi, datorită anumitor factori ce rămân stabili pe parcursul istoriei criminalităţii. 
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Rezumat 
Se spune că în 2018 România sărbătoreşte centenarul Marii Uniri. Ar fi într-adevăr un 

motiv de sărbătoare dacă România de azi ar fi o ţară înfloritoare, dezvoltată pe temelia 
realizată acum o sută de ani, prin jertfa tuturor generaţiilor de români de la începutul 
începuturilor şi până în acest moment astral. Din păcate, nu ne putem învrednici de suprema 
jertfă a înaintaşilor noştri. România de azi este ciuntită geografic şi golită din interior, golită 
economic, cultural, demografic, spiritual şi chiar din punct de vedere al credinţei. Deci ce să 
sărbătorim?! Neputinţa noastră şi înstrăinarea de valorile identitare ale neamului românesc? 
Ceea ce am mai putea face este să ne gândim la sacrificiul pe care înaintaşii noştri l-au dat 
pentru ţară, să-i omagiem, să le evocăm şi să le preţuim jertfa în speranţa că poate spiritul 
lor va dezmorţi conştiinţa generaţiei de azi.  

Cuvinte-cheie: unire; putere; sacrificiu; identitate; valoare; naţional; jertfă; patriotism. 

Introducere 

Către sfârşitul primului război mondial sau, mai exact spus, a războiului cel mare, pentru 
că atunci nu se ştia că va urma un altul şi mai devastator, imperiile au intrat într-un proces de 
disoluţie. E vorba de Imperiul German, Austro-Ungar, Ţarist şi Otoman. Porţile ferecate ale 
acestor uriaşe închisori au început să cedeze, iar popoarele, osândite atâtea secole, au început 
să respire aerul libertăţii. Însă structurile de putere imperiale, nefiind dispuse să cedeze 
statutul privilegiat de până atunci, au încercat o repliere. Începuse să agonizeze şi odiosul 
dualism austro-ungar creat în 1867, o adevărată închisoare a popoarelor, cum a fost denumit şi 
în epocă, şi care, timp de mai bine de jumătate de secol, i-a lipsit pe românii ardeleni, precum 
şi pe cehi, slovaci, croaţi, de orice drept, exploatându-i ca pe nişte sclavi. Mincinoasa propa-
gandă de care s-a folosit până atunci pentru a-şi cosmetiza imaginea sa hâdă n-a mai funcţionat.  

În aceste împrejurări oligarhia maghiară, stăpânită de un egoism strâmt şi mărginit, dar şi 
de o culpă imensă pentru lunga perioadă de asuprire prin crimă, persecuţii şi dispreţ, în mod 
deosebit a românilor ardeleni, a recurs la tot felul de strategii, care de care mai perverse şi mai 
brutale, pentru a-şi conserva condiţia de stăpân absolut asupra teritoriului pe care l-a admi-
nistrat până atunci. 

A sosit însă momentul ca popoarele să se trezească, să capete conştiinţa demnităţii 
naţionale, conştiinţă care a dinamitat voinţa de a dispune în mod liber de destinul lor, adică 
să-şi hotărască singure soarta. 

Când a avut certitudinea că imperiul nu va supravieţui marelui război, puterea de la 
Budapesta şi-a fixat două obiective fundamentale pentru a constitui ceea ce ei au numit o 
Ungarie Mare, Ungaria Sfântului Ştefan. Pentru aceasta o primă direcţie de acţiune a constat 
în suprimarea celorlalte naţionalităţi, pe care le dominase şi le exploatase până atunci, pentru 
ca astfel să sporească ponderea naţiunii maghiare şi să pună bazele unui stat unitar maghiar în 
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teritoriul pe care-l administrase în cadrul imperiului. Cel de-al doilea obiectiv, la fel de 
important, a fost realizarea unei separări faţă de Austria, astfel încât ponoasele postbelice să 
revină acesteia, iar ea, Ungaria, să poată trage maximum de foloase.  

Pentru că puterea şi administraţia se aflau complet în mâna elitei maghiare, celelalte 
naţionalităţi neavând practic nici un drept în această privinţă, măsurile adoptate de Ungaria în 
scopul realizării acestor obiective n-au întâmpinat practic nicio opoziţie. Reprezentarea parla-
mentară era insignifiantă, deputaţii de altă etnie erau împiedicaţi să ia cuvântul, presa nu 
exista, instituţiile culturale erau puse sub control, orice adunare publică era interzisă şi 
împrăştiată prin violenţă etc. 

Cea mai eficientă cale de epurare etnică, folosită de conducerea statului maghiar, a fost 
mobilizarea şi trimiterea pe fronturi cât mai îndepărtate a tinerilor de altă etnie. Peste 600 000 
de români s-au aflat în această situaţie, mulţi dintre ei pierzându-şi viaţa pentru cauze străine 
de neamul lor. În acelaşi timp, unităţile alcătuite din ostaşi unguri au fost ţinute acasă şi 
folosite pentru întărirea controlului şi autorităţii, în mod deosebit în Transilvania. Serviciile 
din administraţie, poştă, căi ferate, pază internă etc., au fost militarizate cu efective exclusiv 
de etnie maghiară. În aceste condiţii, era aproape imposibil să se închege vreo mişcare de 
emancipare naţională, de răzvrătire sau altă formă de opoziţie faţă de politica statului maghiar. 

Nici posibilitatea de a fi eliberaţi de către fraţii lor din regat, în care ardelenii îşi puneau 
mari speranţe, pe moment nu se putea realiza, fiind considerată o hazardare primejdioasă, dat 
fiind configuraţia forţelor europene pe teatrele de război aflate în desfăşurare. Neexistând 
nicio altă cale de eliberare, românii rămaşi acasă au trebuit să îndure în continuare robia 
întunericului în care-i ţineau aparatul poliţienesc maghiar, creat şi controlat de o oligarhie des-
potică. Se prelungea situaţia existentă pe tot timpul stăpânirii maghiare asupra Transilvaniei, 
când românii n-au avut decât o singură clasă, clasa plugarilor şi a proletarilor, exploatată şi 
ţinută în stare de incultură, fără acces la învăţătură, fără dreptul de a-şi afirma identitatea 
naţională şi folosită exclusiv pentru huzurul unei oligarhii criminale, precum şi pentru întreţi-
nerea unui aparat administrativ care să înfrângă orice încercare de răzvrătire, garantând astfel 
liniştea şi tihna stăpânilor.  

Se apropia însă momentul când aceşti neştiuţi, obscuri inexistenţi, un fel de paria ai 
strălucitei împărăţii, cum erau socotiţi de clasa conducătoare austro-ungară, aveau să rupă 
zăbrelele întunericului şi să-şi facă o impunătoare intrare în istorie, silind pe secularii lor 
opresori să îngenuncheze în faţa dreptăţii. 

1. Autonomia milenară a Transilvaniei – o realitate incomodă pentru iredentismul 
maghiar 

Ungurii, după ce s-au stabilit în câmpia Panonică, în 896, au încercat să se extindă spre 
apus. Însă, în 955 în bătălia de pe râul Lech, au fost zdrobiţi de Otto cel Mare, regele 
germanilor, care a fost încoronat apoi Împărat al Sfântului Imperiu Roman. Tăindu-li-se calea 
spre apus, şi-au căutat altă direcţie de expansiune, năvălind şi asupra cnezatelor şi voievoda-
telor româneşti din Transilvania. Poate dacă ungurii ar fi fost mai norocoşi în confruntarea cu 
germanii, românii ar fi avut parte de linişte şi n-ar mai fi plătit cu atâta jertfă dorinţa de a-şi 
păstra nealterată românitatea. Ceea ce s-a dovedit în această îndelungată confruntare, este 
faptul că ungurii nu reprezintă un pericol prin forţa lor, ci prin perversitate, perfidie şi laşitate. 

Cu toată dorinţa agresivă a nobilimii maghiare de a încorpora Transilvania în regatul 
Sfântului Ştefan, o himeră care sălăşluieşte şi astăzi în minţile liderilor de la Budapesta, timp 
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de un mileniu, respectiv până în 1867, acest plan nu le-a reuşit, Transilvania păstrându-şi 
statutul de provincie autonomă. 

Chiar şi în timpul cât Ungaria a fost transformată în paşalâc turcesc, Transilvania a avut 
statut de principat independent, fiind obligată să plătească doar un tribut Porţii. Aceasta s-a 
întâmplat în urma bătăliei de la Mohacs, din 1526, în care armata ungară a fost zdrobită de 
cea turcească, mult mai numeroasă. 

Acest statut, de principat autonom, aflat sub suzeranitatea Porţii, Transilvania şi l-a păstrat 
până în 1688, când a intrat sub dominaţia Habsburgilor. Regimul impus de Coroana imperială 
habsburgică s-a dovedit a fi unul mult mai opresiv decât cel turcesc, cronicile consemnând că 
Transilvania a schimbat jugul de lemn al turcilor cu cel de fier al Habsburgilor. [1] 

Cu toate acestea, statutul de principat autonom a fost menţinut. În 1790, împăratul Austriei 
a ţinut chiar să reconfirme independenţa Transilvaniei şi separaţia ei completă de Ungaria. El 
a afirmat atunci că „Transilvania este un principat de sine stătător şi neatârnat de altă ţară, 
conducându-se după Constituţia şi legile lui” [2]. Este de subliniat acest lucru pentru că pre-
tenţiile maghiare de a stăpâni acest teritoriu, au fost justificate în decursul timpului cu fel de 
fel de terorii, una mai falsă decât alta, printre care şi cea a mileniului maghiar, respectiv faptul 
că Transilvania a fi făcut parte din regatul maghiar timp de peste un mileniu, de când s-au 
aşezat ei în câmpia Panonică şi până în 1918.  

Situaţia de neatârnare a Transilvaniei s-a datorat în primul rând tradiţiei sale milenare de 
provincie de sine stătătoare a Daciei romane, devenită, după prăbuşirea Romei, voievodatul 
de dincolo de munţii acoperiţi de păduri, dar şi raportului de forţe dintre marile puteri ce şi-au 
disputat interesele expansioniste în această zonă. 

2. Instinctul dominator şi parazitar al nobilimii maghiare şi nefericita sa vecinătate  

În realizarea planurilor lor de a-şi extinde stăpânirea asupra Transilvaniei, obiectiv 
urmărit dea lungul întregii lor existenţe în Câmpia Panonică, ungurii s-au confruntat cu două 
obstacole, pe care n-au reuşit să le înlăture nici până astăzi, şi anume, întâietatea românilor în 
acest teritoriu, de fapt vatra lor etnică, şi ponderea superioară pe care ei au avut-o dintot-
deauna faţă de alte etnii. De aceea, oligarhia maghiară a pus în aplicare fel de fel de strategii, 
pe de o parte să le reducă numărul, iar pe de altă parte să măsluiască datele istorice pentru a 
arăta lumii că ei, adică ungurii, au ajuns primii în Ardeal, sau dacă nu primii măcar odată cu 
românii. Un uriaş aparat de propagandă şi un arsenal demn de scopuri mai înalte a fost alocat 
pentru a intoxica opinia publică cu acest fals grotesc.  

Desigur, planurile nu le-au reuşit, însă pe tot timpul acestei ingrate vecinătăţi, românii au 
avut de îndurat privaţiuni, persecuţii, fel de fel de nedreptăţi, umilinţe şi violenţe, toate acestea 
înăsprindu-se pe timpul dualismului austro-ungar şi căpătând aspecte apocaliptice către sfârşitul 
primului război mondial. 

Propaganda maghiară, permanent a întreţinut în rândul acestei etnii teza superiorităţii sale 
faţă de celelalte popoare şi, în numele aceste superiorităţi, să-şi aroge şi să-şi justifice dreptul 
de a le stăpâni şi exploata. Scrieri maghiare, mai vechi sau mai noi, merg până acolo încât 
susţin că celelalte etnii, chiar dacă au o pondere mai mare decât cea maghiară, ca valoare ele 
nu reprezintă nimic. De aceea, spune această propagandă, nobilimea maghiară este mult mai 
numeroasă decât cea de altă etnie. Deci, în viziunea acestei propagande, comportamentul 
parazitar, crima, violenţa, dispreţul faţă de fiinţa umană, ar defini această valoare, pe care, 
desigur, alte popoare n-ar avea-o şi de aceea ele trebuie stăpânite de alţii. 
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Această teză a fost împărtăşită de toate curentele politice maghiare, fiind prezentă chiar şi 
astăzi, în forme mai mult sau mai puţin voalate, în programele, dezbaterile publice şi chiar 
discursurile politice. 

De exemplu, românii îşi puseseră mari speranţe în mişcarea liberală a revoluţionarului 
Lajos Kossuth de la 1848, crezând că şi acesta ar împărtăşi aceleaşi idealuri de dreptate 
socială şi naţională precum revoluţionarii români. Aveau însă să constate că şi acesta era 
dominat de acelaşi instinct dispreţuitor faţă de români, de aceeaşi ură seculară împotriva 
elementului etnic românesc din Ardeal, precum toţi predecesorii săi, indiferent de ideologia 
împărtăşită. De aceea, el s-a pronunţat categoric împotriva oricărei idei de emancipare a 
românilor. Punând mai presus de orice unitatea statului ungar, „revoluţionarul” a respins, ca 
irealizabilă, dorinţa românilor de a se bucura de o existenţă politică naţională. Singura con-
diţie de a se bucura de drepturi, considera acesta, este ca românii să renunţe la identitate.  
„De va fi nevoie – spunea atunci – sabia va tranşa chestiunea” [3] şi, într-adevăr, aici s-a 
ajuns, bilanţul fiind înfiorător, 230 de sate şterse de pe suprafaţa pământului, 40 000 de români 
ucişi, 30 de milioane florini aur pagube materiale.  

Programul revoluţiei maghiare, adoptat la data de 15 martie 1848, prevedea, concomitent 
cu eliberarea de sub dominaţia austriacă, şi alipirea forţată a Transilvaniei la Ungaria. Aşa s-a 
ajuns la acest bestial genocid. 

3. Reprimarea românilor din Transilvania – obiectiv prioritar al oligarhiei maghiare 

Principiile şi procedurile democratice, ce au început să se afirme în viaţa publică după 
1848, s-au oprit la graniţele Ungariei. Chiar dacă ele au fost afirmate în discursuri şi docu-
mente programatice, în actul de guvernare n-au fost acceptate. Prin fel de fel de măsuri, 
românii şi celelalte etnii nemaghiare au fost împiedicate să participe la viaţa publică, să ocupe 
funcţii în administraţie, să poată decide asupra problemelor ce-i priveau nemijlocit. 

În Ungaria acelor timpuri, singurul element de identitate atribuit oamenilor era cel de 
cetăţean maghiar. Alte grupuri sociale, şi în mod deosebit comunităţile etnice, nu erau recu-
noscute. Funcţiile administrative nu puteau fi ocupate decât de acele persoane care cunoşteau 
la perfecţie limba maghiară. Se înţelege că acest criteriu înlătura din viaţa publică reprezen-
tanţii celorlalte etnii. 

Prin legea electorală a lui István Tisza (prim-ministru al Regatului Ungariei între 1875 şi 
1890), dreptul de vot a fost, pentru români, considerabil restrâns, astfel încât o pondere 
însemnată din rândul lor nu şi l-au mai putut exercita. Este vorba de censul intelectual, censul 
de avere ridicat, limita de vârstă de 30 de ani pentru ţărani şi condiţia pentru alegător de a şti 
să scrie şi să citească. Având în vedere situaţia populaţiei româneşti din Transilvania este uşor 
de constatat că toate aceste restricţii au vizat-o nemijlocit, respectiv să reducă numărul celor 
cu drept de vot, iar prin aceasta şi reprezentarea în parlamentul ungar. Românii, având în 
vedere lipsa şcolilor şi restricţiile de a învăţa în limba maternă, situaţia lor materială precară, 
datorată exploatării şi jefuirii muncii lor de către grofii maghiari şi deposedării abuzive de 
proprietăţi, precum şi faptul că marea majoritate trăiau în mediul rural, se înţelege că aceste 
restricţii electorale au redus substanţial numărul celor care puteau vota. Tot în scopul restrân-
gerii dreptului de reprezentare parlamentară, în zonele cu populaţie românească majoritară au 
fost alocate un număr redus de mandate, în comparaţie cu cele locuite de maghiari sau chiar 
saşi. Astfel s-a ajuns ca o populaţie de 3 până la 5 milioane de români, să aibă 17 mandate, iar 
200 de mii de saşi 14 mandate [4]. 
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În scopul contracarării oricăror forme de opoziţie din partea românilor şi zădărnicirii 
încercărilor de coagulare a unor mişcări naţionale de răzvrătire împotriva acestor nedreptăţi, 
în 1912 s-a adoptat legea măsurilor excepţionale în caz de război. În temeiul acestei legi, 
guvernul Tisza a putut emite în mod discreţionar ordonanţe care, prin conţinutul lor, au 
accentuat politica de maghiarizare. Astfel, a fost suprimată libertatea presei româneşti, au fost 
interzise întrunirile publice, a fost suprimată autonomia bisericească, jurisdicţia civilă a fost 
înlocuită cu cea a curţilor marţiale etc. 

O lege şi mai draconică îndreptată împotriva românilor a fost şi cea despre răspunderea 
materială a trădătorilor de patrie, adoptată în 1915. În viziunea autorităţilor maghiare, românii 
erau consideraţi trădători doar prin simpla apartenenţă la această etnie. „Probatoriul” era şi el 
foarte simplu şi lesne de realizat, fiind vorba doar de un denunţ din partea cuiva. Temniţele 
din Braşov, Făgăraş, Sibiu, Seghedin gemeau de astfel de „trădători”, după ce, în prealabil, li 
se pusese şi averea sub sechestru. Prigoana a devenit şi mai aspră după ce România a declarat 
război monarhiei austro-ungare. Aproape toţi românii, de la o anumită vârstă, au fost ridicaţi 
în masă de la vetrele lor şi au fost închişi într-un lagăr de la graniţa austriacă. Acasă n-au mai 
rămas decât „renegaţii”, adică acei români care, din diferite motive, s-au pus în slujba admi-
nistraţiei maghiare, a asupritorului cu alte cuvinte, trădându-şi neamul.[5] Din păcate, au 
existat şi dintre aceştia. 

O tactică utilizată excesiv de poliţia maghiară a fost şi cea a provocărilor. Agenţi deghizaţi 
sau recrutaţi din rândul românilor labili, mergeau prin sate şi-i provocau pe români la discuţii. 
Indiferent de ceea ce spuneau aceştia, rapoartele îi incriminau de trădare. Urmau arestările, 
torturile şi apoi judecata în faţa curţii marţiale care pronunţa sentinţe de condamnare de tip 
medieval. De exemplu, prin sentinţa Curţii Marţiale Cluj nr. 486 din 7 martie 1917, un număr 
de 9 intelectuali români (preoţi, avocaţi, învăţători) au fost condamnaţi la moarte prin spân-
zurătoare, iar alţi 11 la ani grei de temniţă. Intervenţia fermă şi foarte bine argumentată a 
deputatului bucovinean Isopescul-Grecul, în parlamentul austriac, a făcut ca sentinţa de 
condamnare la moarte să fie comutată în pedeapsa cu închisoare [6]. 

După eşecul ofensivei armatei române pentru eliberarea Ardealului, din vara anului 1916, 
şi retragerea ei dincoace de Carpaţi, românii ardeleni au trecut printr-un alt calvar apocaliptic. 
Prin temniţele Clujului, supuşi la torturi şi procese umilitoare, au trecut peste 26 000 de români. 
La acest tratament barbar au fost supuse şi multe tinere femei, care ieşiseră să întâmpine cu 
flori intrarea armatei române în Ardeal. După cum arestările erau urmate şi de sechestrarea şi 
confiscarea averilor, aceasta s-a dovedit a fi o altă cale prin care românii să fie deposedaţi de 
proprietăţi.  

În planurile lor de exterminare culturală, spirituală şi biologică a românilor ardeleni, 
autorităţile maghiare au acordat o atenţie deosebită preoţilor, pe un motiv cât se poate de 
obiectiv, pentru ei, şi anume, faptul că ei, preoţii, reprezentau tăria românismului în satele 
ardelene, focarul de spiritualitate şi de speranţă în izbăvire şi libertate pentru românii osândiţi. 
De aceea, prigonirea preoţilor a constituit de multă vreme un obiectiv prioritar în planurile 
oligarhiei maghiare de a-şi întări şi asigura stăpânirea asupra Ardealului. În ianuarie 1601, de 
exemplu, când Mihai Viteazul se afla în pribegie la Viena, Dieta transilvană a aluat o decizie 
prin care s-a interzis intrarea în „ţară” de peste munţi a vreunui „călugăr valah”. „Niciodată 
un călugăr valah din ţările valahe de peste munţi – se preciza în respectiva decizie – să nu mai 
intre în această ţară, căci opera tiranului Mihai s-a făcut şi prin tainica lucrare a preoţilor săi 
care se numesc călugări. Niciodată să nu mai fie condusă decât de principi, funcţionari şi 
strângători de biruri unguri, ca valahii să înveţe să fie supuşi” [7]. 



120 Devianţă şi criminalitate 

 

Acest tratament, la care au fost supuşi tot timpul preoţii români, s-a înăsprit în timpul 
războiului şi mai ales către sfârşitul său, când Ardealul clocotea de dorinţa de libertate şi de 
izbăvire de sub stăpânirea barbară a regimului de la Budapesta. Este de constatat şi de 
subliniat că, din mai multe motive, această prigoană a ocolit o parte din elita clerului român. 
În primul rând martirajul la care ar fi fost supuşi conducătorii bisericii ar fi avut un mai mare 
răsunet internaţional decât în cazul preoţilor din satele şi comunele ardelene. În al doilea rând, 
contactul direct cu enoriaşii îl aveau preoţii, deci ei aveau cea mai mare influenţă asupra 
românilor. În al treilea rând, în lipsa preoţilor, consistoarele şi mitropoliţii puteau fi aduşi mai 
uşor la tăcere şi la supunere.  

În această campanie, îndreptată împotriva preoţilor, au fost răpiţi de la vetrele lor 132 de 
preoţi şi 11 preotese, şi au fost depuşi în lagăre sau temniţe. Mulţi dintre aceştia şi-au găsit 
sfârşitul în urma torturilor şi a regimului de detenţie la care au fost supuşi [8]. Din cercetarea 
datelor de stare civilă rezultă că o bună parte dintre ei au decedat în luna noiembrie 1918. 
Cunoscând că în acest timp s-au intensificat acţiunile şi manifestările publice de eliberare, 
conturându-se tot mai clar un viitor pentru Transilvania, separat de Ungaria, furia autorităţilor 
maghiare a atins forme de o sălbăticie fără margini. Prin eliminarea preoţilor şi, într-o 
oarecare măsură, şi a învăţătorilor, oligarhia maghiară a sperat într-o distrugere a focarelor de 
românism, iar poporul, dezorientat şi incult, după cum tot s-au străduit să-l facă, să devină 
ascultător şi supus, acceptând ideea „statului naţional maghiar”, pe care puterea de la Budapesta 
intenţiona să-l creeze la sfârşitul războiului.  

În acelaşi scop, respectiv înfrângerea definitivă a elementului românesc din Ardeal, 
pentru ca încorporarea lui în „statul naţional unitar maghiar” să nu întâmpine rezistenţă, s-au 
adoptat mai multe măsuri pentru încurajarea colonizării în acest teritoriu a unor populaţii 
neromâneşti. În plan se prevedea aducerea în Ardeal, cu prioritate, a ungurilor din Moldova. 
De asemenea, în această aventură erau vizaţi şi nemţii din Rusia şi Dobrogea, care urmau să 
fie aşezaţi de-a lungul Carpaţilor de miazăzi. O bancă săsească din Sibiu, inclusă în acest 
proiect, avea în plan să cumpere ţinuturi româneşti în această zonă, pe care să le parceleze, 
pentru a fi colonizate cu nemţi. La Cluj s-a înfiinţat un puternic centru de maghiarizare a 
Ardealului, un centru de şovinism exacerbat, în care activau nume celebre în epocă prin ura 
manifestată faţă de români. De aici pulsa şi iradia cel mai feroce şovinism, ca ideologie 
pentru exterminarea valahilor. 

4. Toamna anului 1918 - o altă apocalipsă pentru românii ardeleni 

Sfârşitul primului război mondial a generat schimbări majore, atât în raportul de forţe, cât 
şi în geografia bătrânului continent. SUA, prin vocea preşedintelui Woodrow Wilson, a 
influenţat decisiv acest proces. Wilson formulează clar 14 principii, într-un discurs rostit în 
Congresul american, în ziua de 8 ianuarie 1918, principii menite să constituie o bază juridică 
pentru emanciparea naţiunilor oprimate în imperiile aflate atunci în disoluţie.  

Aspiraţiile românilor ardeleni se regăsesc în următoarele principii: 
10. Popoarelor Austro-Ungariei, cărora noi dorim să le garantăm şi asigurăm un loc 

printre naţiuni, trebuie să li se acorde cea mai mare latitudine a dezvoltării lor autonome; 
11. România, Serbia şi Muntenegrul trebuie să fie evacuate, teritoriile ocupate trebuie să 

fie restaurate; Serbiei i se va asigura liber acces la mare; relaţiunile mutuale ale diverselor 
state balcanice trebuie să fie determinate de un amical schimb de vederi ţinând seama de 
legăturile de interese şi diferenţele de naţionalitate pe care le-a creat istoria; garanţii  
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internaţionale de independenţă politică şi economică şi de integritate teritorială vor fi 
instituite în favoarea acestor state; 

14. Trebuie să se constituie o asociaţie generală între naţiuni în virtutea convenţiunilor 
formulate, cu scopul ca să se procure tuturor naţiunilor, mari şi mici în mod egal, garanţii 
mutuale de independenţă politică şi integritate teritorială [9]. 

Puterile centrale, văzând în aceste principii pericolul iminent pentru poziţiile lor 
imperiale, au încercat să le conteste viabilitatea şi, totodată, să convingă lumea diplomatică şi 
opinia publică internaţională de necesitatea conservării structurii politice a Europei de până 
atunci. Oferta de pace a Germaniei şi Austro-Ungariei din 4 şi 7 octombrie 2018, când armatele 
lor se aflau încă pe teritoriile unde popoarele îşi revendicau autonomia, s-a înscris şi ea în 
această stratagemă. S-au confruntat însă cu propaganda tot mai intensă în străinătate a 
românilor, croaţilor, cehilor şi slovenilor, care au reuşit să convingă lumea civilizată de calvarul 
pe care-l îndurau în acea închisoare a popoarelor, cum s-a numit Imperiul Austro-Ungar.  

În discursul din data de 11 februarie preşedintele american Woodrow Wilson s-a mani-
festat şi mai ferm în susţinerea dreptului naţiunilor la emancipare. „Nu mai poate fi vorba de a 
transfera popoarele de la o putere la alta – a spus Wilson – printr-o simplă conferinţă interna-
ţională sau printr-un acord între rivali şi antagonişti. Aspiraţiunile naţionale trebuie să fie 
respectate; în viitor popoarele nu trebuie să mai fie dominate şi guvernate decât cu propriul 
lor asentiment. Autodeterminarea (self - determination) nu este o simplă frază. Ea este un 
principiu imperativ de acţiune, pe care, în viitor, oamenii de stat nu-l vor ignora decât în detri-
mentul lor” [10]. 

Acest principiu al autodeterminării a impulsionat, pe de o parte, lupta de eliberare a 
popoarelor oprimate, iar pe de altă parte, a provocat o furie sălbatică din partea puterilor 
centrale, văzând că poziţiile privilegiate de stăpâni de până atunci încep să se clatine. Au angajat 
în luptă toate rezervele de care dispuneau, iar cruzimile şi devastările au luat proporţii apoca-
liptice. În aceste condiţii, Wilson devine şi mai categoric, pronunţându-se pentru desfiinţarea 
monarhiei dualiste şi nerecunoaşterea autorităţii guvernelor de la Viena şi Budapesta asupra 
popoarelor pe care le-au oprimat până atunci. Diplomaţiile austriacă şi maghiară au încercat 
mai multe strategii pentru salvarea situaţiei, însă liderul american a rămas ferm pe poziţie. S-au 
arătat dispuse la orice concesii numai să-şi salveze unitatea. Aceasta însă nu se mai putea 
susţine, pentru că şi spiritul revoluţionar de emancipare naţională devenise mult prea incan-
descent pentru a mai putea fi stins. 

Convingându-se că nicio concesie nu mai este acceptată şi nicio altă soluţie de salvare nu 
mai este posibilă, guvernul maghiar şi aparatul său poliţienesc a fost cuprins de o furie sălba-
tică, dând frâu liber instinctelor primitive de răzbunare. „Este posibil să ne prăbuşim – spunea 
atunci contele maghiar Ştefan Tisza, ministru în guvernul ungar – însă înainte de a ne prăbuşi, 
vă vom nimici pe voi”. Ce a urmat şi prin ce au trecut românii ardeleni întrece orice 
închipuire, dovedind încă odată că umanitatea, în parcursul ei civilizator, conservă oaze de 
sălbăticie, care trebuie tratate cu multă precauţie de popoarele aflate în vecinătatea lor. 

Guvernul budapestan a organizat trupe militare, bande de soldaţi, cete de jandarmi, a 
trimis pe mai multe linii trenuri blindate să-i „înfricoşeze pe valahi”, să-i facă să se astâmpere 
şi să renunţe la manifestările lor pentru libertatea Ardealului. Bine plătiţi şi stimulaţi şi prin 
alte mijloace militarii maghiari au fost transformaţi în bestii inumane. 

Exemplele ce urmează, selectate nu numai datorită ferocităţii şi cruzimii manifestate de 
autorităţile maghiare, dar şi pentru probatoriul incontestabil pe care se bazează, consider că se 
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impun a fi receptate şi ca un avertisment pentru românii ardeleni şi nu numai, în sensul că ele 
ar putea fi reeditate, dacă li se vor crea condiţii favorabile.  

În toamna anului 1918, românii ardeleni, simţind că se apropie şi pentru ei ziua libertăţii, 
au început să se organizeze sub conducerea unor lideri, să se manifeste, să-şi exprime şi ei 
dorinţa de a scăpa de jugul asupririi. Însă, nu era de acceptat aşa ceva de către autoritatea 
maghiară, care vedea în valahi o masă supusă, incultă, incapabilă să acceadă la un alt statut 
social. De aceea, asemenea manifestări, numite în epocă acte revoluţionare, au iritat la 
maximum aparatul poliţienesc maghiar. 

În judeţul Caraş-Severin, sub pretextul potolirii revoluţiei, au fost omorâţi, în noiembrie 
1918, 180 de etnici români. Este de subliniat, după documentele vremii şi mărturiile celor 
implicaţi în aceste acţiuni, că românii, chiar dacă au avut motive serioase să dea frâu liber 
unor acte de răzbunare, având în vedere nedreptăţile seculare suferite din partea ungurilor,  
n-au făcut-o, devenind tot ei victime ale represaliilor. Gărzile româneşti, care se constituiau 
pentru a menţine ordinea, n-au permis manifestări anarhice care ar fi pus în pericol obiectivul 
emancipării naţionale.  

În data de 8 noiembrie, Consiliul Naţional Român, organ reprezentativ al românilor 
ardeleni care şi-a asumat misiunea să organizeze şi să conducă lupta de eliberare şi de 
constituire a unor noi autorităţi care să decidă în mod democratic viitorul acestei provincii, a 
atras atenţia asupra actelor samavolnice care se puteau întâmpla în acele vremuri tulburi. „Să 
luaţi aminte – se spunea în comunicatul consiliului – că jafurile şi omorurile compromit cauza 
sfântă a democraţiei noi, care este chemată a închega întreaga lume într-o societate unde vor 
domni cele mai curate ideii: a libertăţii, frăţietăţii şi egalităţii… Fiecare român are datoria să 
contribuie la susţinerea ordinei. Jefuitorii sunt cei mai mari duşmani, chiar ai poporului 
românesc. Daţi-ne mână de ajutor, ca să putem prezenta înaintea lumii tânăra şi frumoasa 
naţiune română în deplina ei curăţenie, nepătată, în întreaga ei splendoare” [11]. 

Chiar dacă şi unii români au prădat, ori au devastat proprietăţi ungureşti, agonisite, în 
definitiv, tot din munca lor, n-au făcut-o ca act de răzbunare şi nici nu şi-au pătat mâinile şi 
conştiinţa de sânge unguresc. Astfel, în judeţul Arad unde conflictele interetnice deveniseră 
extrem de acute, din noiembrie 1918 şi până în februarie 1919 s-au săvârşit 301 omoruri, 
victime fiind 300 de români şi un singur ungur, acesta fiind ucis tot de un ungur. 

Oriunde românii încercau vreun gest de nesupunere, interveneau trupe de jandarmi ori 
bande înarmate de unguri, care procedau la arestări şi execuţii. Satele ardelene au dat un 
nejustificat tribut de sânge doar pentru dorinţa de libertate şi dreptul de a fi trataţi ca oameni, 
pe care românii şi-au exprimat-o în acele zile. 

Cazul petrecut în satul Beliş (Iosikafalva), azi comuna Beliş, jud. Cluj, dat fiind ferocitatea 
şi cruzimea cu care ungurii i-au atacat pe români, se impune a fi menţionat distinct. Din 
procesul verbal încheiat la data de 14 noiembrie 1918 asupra acestui eveniment, în urma 
cercetărilor efectuate de către o comisie formată din reprezentanţi ai Consiliului naţional 
român şi Consiliul naţional maghiar, rezultă că la intervenţia unui deputat ungur, ce-şi avea în 
această localitate o fabrică de cherestea şi un Castel ce fuseseră incendiate, au fost împuşcaţi 
20 de români, iar cadavrele lor au fost arse pe rug [12]. 

Un caz asemănător s-a petrecut în localitatea Sigheţel, jud. Bihor. În 2 martie 1919 un 
incident constând în detonarea din neatenţia unui militar ungur a unei grenade, incident soldat 
cu moartea a trei camarazi, a declanşat împotriva sătenilor represalii de o ferocitate ieşită din 
comun. Satul a fost înconjurat de jandarmi, nu s-a mai permis ieşirea din localitate, au fost 
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incendiate casele trăgându-se la întâmplare cu mitralierele. Au ars 15 case, 16 grajduri şi 8 
săteni de vii. Alţi 9 au fost împuşcaţi [13]. 

Este de menţionat, tot ca exemplu de cruzime, şi asasinatele săvârşite la Oradea la 
începutul lunii aprilie 1919, pe lista asasinilor, acum făcând parte din garda lui Béla Kun, 
figurând peste 60 de români. Avocatul Ioan Ciordaş, numit de către Consiliul Dirigent prefect 
al judeţului Bihor şi avocatul Nicolae Bolcaş, au fost ridicaţi noaptea de acasă, au fost duşi 
undeva la 20 de km de oraş, unde au fost bătuţi, torturaţi, străpunşi cu baionetele şi puşi să-şi 
sape singuri gropile, unde au fost îngropaţi încă de vii. 

Atrocităţile au continuat şi după actul unirii din 01 decembrie 1918. În Arad, de exemplu, 
intrau frecvent bande înarmate, venite din alte garnizoane, purtând nişte chipie pe care scria 
„Erdélyért” (Pentru Ardeal). Acestea trăgeau la întâmplare în localnici, pe care îi auzeau 
vorbind româneşte, provocând adevărate băi de sânge. În data de 29 decembrie 1918, soseşte 
în Arad generalul Berthelot, şeful misiunii militare franceze în România. A fost întâmpinat de 
episcopul Aradului, Ioan I. Pap, preşedintele Consiliului Naţional Român, dr. Iustin Marşieu, 
comandantul Gărzii Naţionale, lt.col. Şerb, şi un numeros public românesc. A fost condus la 
hotelul Crucea Albă unde a avut loc recepţia. În timpul recepţiei o bandă de unguri înarmaţi, 
purtând steaguri ungureşti, au pătruns în mulţime şi au provocat un vacarm infernal, dorind să 
atragă atenţia delegaţiei franceze că în oraş comunitatea maghiară este numeroasă. După 
plecarea generalului Berthelot şi a celor care-l însoţeau, ungurii au tras cu arme automate în 
mulţime, ucigând şi rănind un număr mare de bărbaţi şi femei. A urmat apoi o vânătoare de 
oameni din rândul românilor, pe străzile oraşului. 

O altă metodă de intimidare şi înfricoşare a românilor au fost trenurile blindate. Acestea 
au fost întâlnite pe liniile Murăş – Zam, Arad – Brad, Timişoara – Făget. Din ele se trăgea cu 
mitraliere în ţărani, oriunde îi întâlneau, pe câmp, pe drumuri, în gări etc.  

S-au efectuat cercetări judiciare asupra tuturor acestor cazuri, s-au întocmit statistici care, 
pur şi simplu, îngrozesc pe cei care mai au vreun sentiment de umanitate, însă împotriva uci-
gaşilor nu s-au putut dispune măsuri, pentru că ei au acţionat sub autoritatea statului maghiar, 
iar legile maghiare de atunci i-au apărat, pentru că aceasta era politica regimului de la Buda-
pesta, respectiv să înfrângă orice încercare de eliberare a Ardealului de sub stăpânirea lor. 
Dosarele şi documentele zac în arhive, martorii s-au trecut din viaţă şi, odată cu trecerea 
timpului, îşi face loc, treptat, uitarea, fără ca lumea să conştientizeze că dramele respective se 
pot repeta. Şi, într-adevăr, ele s-au repetat la o cotă şi mai înaltă de sălbăticie, respectiv în 
septembrie 1940. 

Concluzii. Idealul naţional şi spiritul umanist în faţa barbariei maghiare 

După mai bine de jumătate de secol de despotism primitiv, practicat de oligarhia 
maghiară asupra populaţiei româneşti din Ardeal, de politici inumane de deznaţionalizare, de 
umilinţe şi dispreţ faţă de tot ceea ce era de esenţă românească, sau valahă, neamul românesc 
a ieşit la lumină, uimindu-i nu numai pe asupritori dar şi opinia publică internaţională prin 
spiritul său luminat, prin caracterul său tolerant, profund uman [14], prin înţelepciunea şi 
spiritul organizatoric dovedite de lideri în acele vremuri tulburi şi în jurul cărora s-a adunat 
întreaga suflare românească.  

Toate metodele şi strategiile de disipare a spiritului de unitate naţională manifestat de 
românii ardeleni în acel timp, toate încercările de ademenire a liderilor pentru a produce breşe 
şi a le slăbi capacitatea de acţiune au dat greş. Românii s-au dovedit capabili să treacă peste 
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toate diferenţele de orice natură şi să se unească în jurul unui ideal, respectiv cel de eliberarea 
de sub stăpânirea maghiară. Nici măcar orientările şi concepţiile politice n-au mai contat în 
faţa acestui ideal. Peste toate s-a trecut şi asta dovedeşte înţelepciune şi spirit progresist, ceea 
ce nu era de aşteptat de la o populaţie considerată incultă, needucată şi lipsită de spirit civic, 
după cum clama propaganda maghiară, pentru a etala, comparativ, superioritatea lor şi, drept 
consecinţă, „legitimitatea” de a fi stăpâni peste valahi.  

Sub regimul unor constrângeri marcate de un şovinism diabolic, a unor restricţii aproape 
de netrecut în ceea ce priveşte accesul la cultură şi învăţământ laic şi confesional în limba 
maternă, este aproape de necrezut cum de s-a putut ridica, din rândul unei astfel de populaţii, 
o elită de înaltă clasă intelectuală, absolvenţi emeriţi ai unor universităţi de prestigiu european, cu 
studii doctorale de nivel academic, oameni respectabili în lumea ştiinţifică. Această elită nu  
s-a îndepărtat însă de neamul din care a provenit, a trăit în mijlocul lui, i-a cunoscut durerile şi 
aspiraţiile, l-a îndrumat şi l-a luminat asupra modului cum să şi le împlinească, iar când 
momentul a devenit prielnic pentru a se trece la acţiune, şi-a asumat rolul de conducător. 
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Rezumat 
Societatea actuală ne-a schimbat foarte mult vieţile fiecăruia dintre noi. Dacă anterior, 

viaţa era mult mai simplă, în prezent, aceasta s-a transformat într-un univers al tentaţiilor, 
născând multiple dependenţe, patimi, comportamente obsesiv-compulsive, ş.a.m.d. Adicţiile 
sunt cunoscute ca fiind modele comportamentale alterate, deviante, sancţionabile, dobândite 
prin învăţare socială şi prin ataşament psihologic, care în mod obligatoriu sunt controlabile 
social, la nivel legislativ şi instituţional. Comportamentele adictive sunt interzise şi pedepsite, 
dar interdicţia nu a eliminat niciodată definitiv existenţa acestora. În mediul socio-cultural 
actual, orice persoană, indiferent de sex, vârstă sau statut social, poate manifesta o adicţie. 
Indubitabil, adicţiile aduc atingere şi performanţei în muncă. Prin prezenta lucrare, 
intenţionăm să subliniem, atât aspectele care ţin de modul în care se realizează această 
influenţă, precum şi modalităţile prin care persoanele din conducerea unei instituţii/ 
organizaţii gestionează această problematică, astfel încât performanţa în muncă să fie 
afectată cât mai puţin posibil, iar angajaţii respectivi să poată beneficia de sprijin, în vederea 
depăşirii vulnerabilităţilor. 

Cuvinte-cheie: adicţie; vulnerabilitate; comportament; performanţă muncă. 

Introducere 

În ultimii ani, ţara noastră este atinsă semnificativ de fenomenul adictiv, mass media tratând 
adeseori subiecte clasate în categoria „România adicţiilor” şi anume: dependenţa de substanţe 
interzise, alcoolismul, dependenţa de jocuri de noroc şi de reţele de socializare sau chiar 
workaholism-ul. 

Acest fenomen adictiv, în ansamblul său, poate să devină riscant, în contextul în care 
instituţiile şi autorităţile implicate întâmpină dificultăţi în gestionarea situaţiei, datorită lipsei 
fondurilor necesare şi a insuficienţei resurselor umane competente să aplice terapii specia-
lizate şi campanii de prevenţie. 

Adicţia este o formă de dependenţă dominatoare, care otrăveşte individul, generând 
numeroase probleme şi suferinţe. Specialiştii tratează fenomenul, atât ca sindrom al bolii bio-
psiho-sociale, încadrând-o în patologic, cât şi ca latură deviantă. Indiferent de forma în care se 
exprimă, categoric, aceasta influenţează nu numai performanţa la locul de muncă, cât şi 
bunăstarea individuală, toată existenţa, în ansamblul ei. 

1. Adicţia, un ritual compulsiv 

Adicţia este o tulburare caracterizată, de obicei, prin consumul unui anumit tip de substanţă 
sau prin antrenarea într-un anumit tip de conduită repetitivă şi lipsită de control, prin vicierea 
voinţei, în ciuda instinctului de conservare şi a eventualelor consecinţe negative asociate.  
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Din păcate, depăşirea situaţiei adictive nu depinde doar de voinţa, determinarea persoanei 
în cauză sau caracterul, principialitatea şi moralitatea persoanei, factorii implicaţi în fenomen 
fiind multipli. „Dependenţa se fundamentează pe o anumită vulnerabilitate psihologică, ce 
este rezultatul complex al felului în care au interacţionat în cursul istoriei de viaţă mai multe 
variabile: ataşamentul faţă de persoanele importante din copilărie, construcţia identităţii şi 
siguranţei de sine, evenimentele traumatice timpurii şi consecinţele lor. Persoana care apelează 
la un drog, caută un sprijin din afară, deoarece capacitatea internă de a conţine şi gestiona 
tensiunile interioare este depăşită, iar utilizarea drogului maschează de fapt alte probleme 
psihologice”1. 

Societatea actuală, bazată pe consum, antrenează multiple dependenţe, sugerând subliminal 
faptul că fericirea este exterioară individului, îndemnându-l pe acesta să cumpere tot fel de 
produse, cumpărând de fapt speranţă, emoţii, senzaţii. Acesta este motivul pentru care, 
actualmente, adicţiile clasice cunoscute, de tipul: alcool, tutun, alimentaţie, sex, droguri sau 
medicamente prescrise, sunt completate de alte dependenţe, precum: de reţele de socializare, 
de calculator, telefon, tabletă, jocuri video sau jocuri de noroc, pornografie sau chiar depen-
denţa de muncă sau cumpărături (workaholism, shopping addiction). 

Conform unor autori, dependenţele reprezintă, de fapt, vulnerabilităţi ale structurilor 
dizarmonice de personalitate, iar factorii genetici dictează predispoziţia spre anumite tipuri 
de comportamente, care, mai devreme sau mai târziu, antrenează un anumit tip de depen-
denţă (sau chiar mai multe). 

Stevensin Jane Ellen precizează faptul că adicţia nu ar trebui să fie numită „dependenţă”, 
ar trebui să fie numită „căutare comportamentală ritualizată compulsivă” (ritualized 
compulsive confort-seeking). Aceasta susţine faptul că ritualizarea compulsivă a căutării de 
confort (ceea ce tradiţionaliştii numesc dependenţă), este un răspuns normal la adversităţile cu 
care se confruntă persoanele încă din copilărie, la fel cum sângerarea este răspunsul firesc la 
introducerea unui pumnal într-o anumită zonă a corpului. Cercetările arată că, fie că discutăm 
despre obezitate, fumat, alcool sau alte substanţe, cauza generatoare a acestor tipuri de adicţii 
este o experienţă tristă, o traumă din copilărie, care cauzează transformări neurobiologice. 

Acelaşi autor precizează faptul că, uneori, dependenţa de medicamente prescrise este 
mult mai periculoasă decât dependenţa de substanţe interzise, cronicizându-se foarte uşor, 
persoana care foloseşte medicamentele respective fiind convinsă că ceea ce face este corect, 
urmând un tratament indicat de un specialist. Acesta este şi motivul pentru care numărul 
dependenţilor de medicamente prescrise este îngrijorător de mare şi în continuă creştere. 

Practica fumatului este foarte veche, fiind privită iniţial ca o vulgaritate, mai apoi ca un 
obicei sofisticat, ajungându-se ca, în prezent, fumatul să fie perceput ca o adicţie care 
afectează grav sănătatea persoanei, chiar punându-i în pericol viaţa. Prezenta abordare este 
susţinută de statisticile îngrijorătoare (zilnic, la nivel mondial, se vând aproximativ 15 miliarde 
de ţigări; în Marea Britanie au decedat din cauza fumatului de 12 ori mai multe persoane 
decât în cel de-al Doilea Război Mondial; la fiecare opt secunde, o persoană moare din cauza 
fumatului; 1/3 din bărbaţii adulţi sunt fumători2), care au condus la ample măsuri antifumat: 
taxele mari pentru produsele de tutun, campanii de conştientizare anti-fumat, interzicerea 
fumatului în locurile publice, ş.a.m.d. În societatea actuală, fumatul este o problemă de 

                                                 
1 Nourescu Roxana, Adicţia din perspectiva psihologiei analitice, 2016, https://www.roxananourescu.ro/articole/ 

56-adictia-din-perspectiva-psihologiei-analitice.html, ultima accesare 10.01.2019. 
2 Conform https://www.medlife.ro/dependenta-de-nicotina-si-pericolele-fumatului.html, ultima accesare 31.12.2018. 
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sănătate publică, unii specialişti tratând dependenţa de fumat ca pe o boală cronică, 
renunţarea la fumat reprezentând un câştig calculat în ani de viaţă. Dependenţa de fumat este 
atât o dependenţă biologică (nicotina antrenând transformări chimice şi biologice la nivelul 
creierului uman), cât şi una de ordin psihologic (cu implicaţii motivaţionale dintre cele mai 
diverse). 

Dependenţa de droguri sau de alcool (clasificat şi el ca fiind un drog puternic), intră în 
categoria dependenţelor de substanţe, al căror nucleu central este constituit dintr-o serie de 
simptome cognitive, comportamentale sau fiziologice şi dintr-un un pattern de administrare 
repetată, asociat cu nevoia de creştere treptată a cantităţilor experimentate, pentru a se obţine 
efectul dorit de consumator. Acesta din urmă are o stimă de sine scăzută, se luptă cu stări 
depresive, anxietate, sentimente de furie şi auto-învinovăţire, sfârşind prin a se autoizola 
social. Specialiştii sunt ferm convinşi de faptul că aceste tipuri de dependenţe trebuie tratate 
de psihoterapeuţi cu experienţă, printre cele mai cunoscute şi eficiente forme de consiliere de 
ordin psihologic fiind terapia sistematică şi terapia de familie. Susţinerea familiei este deosebit de 
importantă, în contextul în care, pe termen mediu şi lung, tulburările psiho-emoţionale, de 
comportament, dificultăţile de relaţionare, problemele sociale şi, nu în ultimul rând, cele de 
ordin medical ale consumatorului ajungând să se agraveze, indubitabil. 

În ceea ce priveşte adicţiile, cercetătorii în domeniu susţin ipoteza existenţei unui aşa 
numit sindrom de deficienţă a sistemului de recompense a creierului. „Rezultatul acestui 
dezechilibru este o nevoie continuă de emoţii pozitive, care îi determină pe indivizi să caute 
surse de plăcere, cum ar fi drogurile, alcoolul sau jocurile de noroc, comportament ce, la nivel 
biologic, corespunde nevoii de reglare a cantităţii insuficiente de dopamină, substanţa cunos-
cută ca şi molecula plăcerii”3. 

Obsesia contagioasă a utilizării excesive a reţelelor sociale concurează astăzi cu depen-
denţele de fumat sau alcool, mai ales că accesibilitatea la acestea este mult mai ridicată, dacă 
este să ne raportăm la costuri. Astfel, un studiu întreprins de cercetătorii americani din cadrul 
Universităţii Chicago a relevat faptul că acest viciu este unul veritabil. Rezultatele cercetării 
au arătat că nevoia de conectare la reţelele sociale şi la conturile de e-mail este cea mai 
importantă, după somn şi recreere. 

Astfel, există situaţii în care socializarea s-a mutat exclusiv în mediul virtual, tineretul, 
mai ales, devenind generaţia virtuală şi care se consideră superioară, de tip intelligence. În acest 
sens, relaţiile sociale sunt viciate, iar alarmant este faptul că lucrurile progresează şi nu se vor 
opri aici. Internetul ne relaxează, ne uşurează munca astăzi, însă această formă de adicţie, 
aparent inofensivă, poate crea tulburări psihice serioase. Studiile arată faptul că individul deja 
dependent de mediul online, atunci când este ţinut la distanţă de acesta, devine iritabil, 
frustrat, furios, trăind o stare asemănătoare cu aceea de sevraj la anumite substanţe, ceea ce 
este foarte grav. Din această perspectivă, menţionăm şi pericolul la care sunt supuşi gamerii, 
care joacă obsesiv-compulsiv, în detrimentul altor activităţi fireşti şi experienţe reale pe care 
ar trebui să le aibă la vârsta lor. 

Retrospectiva studiilor în domeniul adicţiilor scoate în evidenţă faptul că este imposibil să 
tratezi un fenomen atât de complex, precum sfera adicţiei, fără o abordare multidisciplinară, 
pentru explicarea şi stăpânirea fenomenului fiind categoric nevoie de o perspectivă integratoare, 

                                                 
3 Marinescu Elena, România adicţiilor: Tot mai mulţi oameni sunt dependenţi de droguri, jocuri de noroc şi 

alcool, România Liberă, 2017, https://romanialibera.ro/societate/sanatate/romania-adictiilor--tot-mai-multi-oameni-
sunt-dependenti-de-droguri--jocuri-de-noroc-si-alcool---radiografie-449266, ultima acesare 29.12.2018. 



128 Devianţă şi criminalitate 

 

abordând fiinţa umană în toată complexitatea ei (pentru a identifica adevăratele cauze genera-
toare ale comportamentului adictiv şi, mai ales, pentru a putea decide un tratament adecvat).  

Astfel, adicţiile sunt, în prezent, un subiect sensibil, care se situează la graniţa dintre 
devianţă (fiind implicate sociologia, antropologia şi criminologia) şi patologie (discutând 
despre domeniul medical, psihologic şi psihiatric). 

2. Dependenţa de muncă şi cariera profesională 

„Dependenţa de muncă este un simptom psihologic patologic, considerat de mulţi psiho-
logi ca fiind o problemă destul de serioasă şi, din nefericire, sancţionată din punct de vedere 
social. Prin definiţie, dependenţa de muncă este recunoscută drept nevoia obsesivă de a munci 
sau obsesia asupra serviciului, cu tendinţa de tulburare obsesiv-compulsivă - un tip de obsesie 
mai amplu, legat de ordine, perfecţiune şi control, în detrimentul flexibilităţii, deschiderii şi 
eficienţei”4. 

În acest sens, dependenţa de muncă este una dintre principalele provocări care afec-
tează atât viaţa profesională, cât şi pe cea personală a adulţilor. „Termenul de workaholism 
a fost utilizat pentru prima dată de către psihologul american Wayne E. Oates, într-o carte 
publicată în anul 1971 (Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction. New 
York: World). În cartea sa, Oates consideră că persoanele dependente de muncă simt nevoia 
exagerată de a munci, fiind în pericol de a dezvolta probleme de sănătate, de a experimenta 
stările de nefericire, de a întâmpina dificultăţi în relaţiile interpersonale şi în funcţionarea 
socială, în general”5. 

Dependenţa de muncă are atât conotaţii pozitive (angajaţii dependenţi de muncă, de 
regulă, se simt satisfăcuţi de propriul stil de viaţă; unul dintre elementele care îl caracterizează 
pe workaholic este creativitatea), cât şi consecinţe negative (care decurg din gradul iraţional 
de implicare al unui angajat în munca profesională, care dă naştere unor tulburări obsesiv-
compulsive, respectiva persoană eliminând din viaţa sa, treptat, celelalte activităţi menite să îi 
asigure echilibrul emoţional şi armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie). 

În prezent, workaholismul face obiectul multiplelor studii efectuate de cercetători şi 
practicieni din domeniul psihologiei organizaţionale, managementului resurselor umane, 
dreptului muncii şi inspecţiei muncii (din perspectiva sănătăţii şi securităţii în muncă). Astfel, 
studiile recente demonstrează faptul că dependenţa de muncă nu dă naştere neapărat perfor-
manţei în muncă, sau dacă acest lucru se întâmplă, intervalul de timp este unul de dimensiuni 
reduse, respectivele persoane ajungând să experimenteze dezechilibre emoţionale cauzate de 
înstrăinarea de familie, dar şi numeroase probleme de sănătate.  

În ciuda timpului îndelungat pe care un dependent de muncă îl petrece lucrând, sacrifi-
cându-şi propria sănătate şi familie, este dovedit ştiinţific că workaholicii nu se simt confor-
tabil să lucreze în echipă şi nici să delege sarcini altor persoane. Depăşirea cu regularitate a 
pragului cantitativ optim de ore de lucru pe săptămână şi perfecţionismul, nu înseamnă 
neapărat o muncă intensă, eficientă şi performantă. 

Dacă este să ne raportăm la alte tipuri de dependenţe, workaholismul este o dependenţă, 
la prima vedere, lipsită de nocivitate, existând unele situaţii în care este integrată, acceptată şi 

                                                 
4 Workaholism-ul sau dependenţa de muncă în http://www.e-psiho.ro/articole/workaholism-ul-sau-

dependenta-de-munca, ultima accesare 31.12.2018. 
5 Ardeleanu Alina, Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale, Psihologie, revistă ştiinţifico-

practică, nr. 3-4, 2014, p. 71. 
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încurajată social de anumite companii, care urmăresc să îşi maximizeze profitul, în detri-
mentul sănătăţii şi securităţii resursei umane, care poate ajunge să fie atinsă de „burnout” 
(sindrom de epuizare fizică şi psihică). 

Actualmente, problematicile expuse anterior se regăsesc printre principalele preocupări ale 
Comisiei Europene, care a scos în evidenţă, în nenumărate rânduri, relevanţa echilibrului dintre 
viaţa profesională şi viaţa de familie, conceptul work-life balance fiind accentuat foarte des. 

3. Influenţa adicţiilor asupra performanţei în muncă 

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, performanţa reprezintă o realizare 
deosebită într-un anumit domeniu de activitate, un rezultat excepţional, un succes deosebit, 
definiţie care susţine argumentaţia „performanţa nu este o constatare, ea se construieşte” 
(A. Bourguignon, 1995)6. 

Literatura de specialitate tratează conceptul de performanţă din două perspective: indivi-
duală şi organizaţională, sens în care se pun în discuţie numeroase aspecte care ţin de capaci-
tatea individului de a progresa, făcând eforturi constante considerabile, precum şi aspecte care 
sunt menite să sublinieze competitivitatea organizaţională de ansamblu şi succesul/reuşita 
organizaţiei în domeniul de activitate specific. 

Specialiştii în managementul performanţei au scos în evidenţă faptul că un manager 
inteligent şi un lider modern va aprecia întotdeauna adevăratele valori şi va recompensa 
performanţele individuale, astfel încât să obţină performanţa globală. Aceasta se axează pe o 
serie de repere precum: competitivitate, conformitate din punct de vedere legislativ, competenţă, 
satisfacţie pentru personal, progres profesional, îmbunătăţire a calităţii muncii şi a vieţii. 

Din această perspectivă, se constată faptul că performanţa personalului reprezintă o 
componentă deosebit de importantă, fără de care performanţa globală ar fi imposibil de 
obţinut. Provocările nu sunt puţine, în momentul actual, organizaţiile trebuind să se adapteze 
continuu la piaţa muncii care include multiple categorii, respectiv: tineri entuziaşti dar fără 
experienţă, persoane de vârstă mai înaintată care manifestă rezistenţă la schimbare, persoane 
cu dizabilităţi care trebuie integrate, minorităţi etnice şi imigranţi, care imprimă diversitate şi 
multiculturalitate ş.a.m.d.  

În spaţiul organizaţional, resursele umane sunt confruntate cu ambele feţe ale monedei 
performanţei: succesul şi eşecul organizaţional. Nu de puţine ori, managerii constată faptul că 
există o mare discrepanţă între potenţialul angajaţilor şi rezultatele muncii întreprinse de aceştia, 
şi că presupuşii angajaţii de calitate, proaspăt recrutaţi au un randament scăzut, luptându-se cu 
diferite adicţii. 

Dependenţa de reţelele de socializare, spre exemplu, afectează programul de lucru al 
angajaţilor, care „se pierd” socializând pe internet, motiv pentru care mulţi manageri au 
restricţionat sau blocat (după caz) accesul la reţelele de socializare. Chiar dacă dependenţa de 
social media nu este recunoscută ca o tulburare oficială, subiectul continuă să fie unul de 
interes şi controversat.  

Unii specialişti consideră, inclusiv, că s-a născut o nouă patologie te tip „selfy”, o tul-
burare narcisistă a personalităţii, marcată de postarea obsesiv-compulsivă a fotografiilor de tip 
autoportret pe reţelele de socializare, menite să contrabalanseze absenţa stimei de sine. 

                                                 
6https://www.academia.edu/32903147/Performanta_Managementul_calitatii_si_performantei_in_administrati

a_publica, ultima accesare 20.01.2019. 



130 Devianţă şi criminalitate 

 

Totodată, s-a constatat faptul că unii angajaţi sunt extrem de obosiţi, sacrificându-şi ore 
importante de somn, pentru jocurile online. Tot cu privire la jocuri, s-a descoperit că unii 
angajaţi sunt dependenţi de jocurile de noroc, în ciuda faptului că persoanele implicate sunt 
pe deplin conştiente de toate consecinţele negative care vin la pachet cu plăcerea de a juca. 
Totuşi, aceste persoane nu reuşesc să se stăpânească şi să reziste impulsului de a reveni în sala 
de joc. Categoric, aceşti indivizi, vor alterna stările de plăcere trăite jucând, cu sentimentele 
de vinovăţie şi izolare, atunci când jucătorii îşi propun să renunţe la viciu, motiv pentru care, 
cel mai probabil, aceştia nu pot fi colegi buni de echipă, şefi sau subalterni dezirabili (din 
punct de vedere psihologic, frustrările, tensiunile, stările anxioase, putându-i însoţi pe tot 
parcursul zilei de muncă). 

Indubitabil, dependenţa de alcool şi dependenţa de droguri, afectează în ceea mai mare 
măsură performanţele individuale ale angajaţilor şi, pe cale de consecinţă, performanţele 
organizaţionale de ansamblu. Din păcate însă, aceste adicţii sunt de multe ori ignorate iniţial, 
ajungându-se ca acestea să schimbe în mod dramatic comportamentul unor persoane, iar 
aceste schimbări negative de personalitate să afecteze climatul organizaţional. 

Drogurile şi alcoolul pot schimba în mod dramatic comportamentul şi atitudinea, 
persoanele respective fiind somnolente, agitate, agresive, iritate, sau total absente (neglijându-
şi inclusiv igiena personală). Aceste persoane pot fi stresate, atât datorită consecinţelor medicale 
asociate adicţiilor cât şi din cauza problemelor financiare, sau pot fi tot timpul nemulţumite, 
învinuindu-şi colegii pentru propriile greşeli şi eşecuri.  

Dependenţa de drog şi de alcool, inevitabil, va duce la absenteism sau întreruperi 
temporare în muncă datorate terapiilor necesare, spitalizărilor, ş.a.m.d., situaţii care afectează 
atât cariera profesională a persoanelor în cauză, cât şi compartimentul/departamentul organi-
zaţiei, sarcinile persoanei respective trebuind distribuite şi executate de alţi colegi. 

Concluzii  

Societatea actuală încurajează consumul de orice natură, folosind mijloace de populari-
zare mediatice, astfel încât să manipuleze consumatorii. Totuşi, dincolo de acest aspect, 
consumul este o decizie de ordin personal, influenţat de anumiţi factori precum: preferinţele 
personale, educaţia şi mediul familial de provenienţă, nivelul de cultură şi pregătire, personalitatea 
individului. Chiar şi în aceste condiţii, adicţiile, patimile, comportamentele obsesiv-compulsive, se 
vor manifesta doar la o anumită parte din consumatori. Aceştia din urmă reprezintă o categorie 
predispusă la dependenţe, un anumit tip de personalitate, o vulnerabilitate genetică.  

În contemporaneitate, comportamentele adictive aduc atingere performanţei în muncă, 
gestionarea acestora reprezentând una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă 
specialiştii în managementul resurselor umane, încercând să minimalizeze pe cât posibil 
influenţa negativă a acestora asupra climatului organizaţional şi a performanţei globale. 
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Rezumat 
Dezideratul Comisiei Europene „locuri de muncă mai multe şi mai bune” a intensificat 

eforturile pentru elaborarea şi implementarea unor politici pentru susţinerea ocupării în 
contextul promovării formelor nonstandard sau atipice de ocupare şi al creşterii numărului 
celor care se confruntă cu ocupare precară. Conform Strategiei naţionale de reintegrare 
socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pregătirea efectivă începe în faza 
execuţional-penală, prin organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale, culturale, 
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare 
profesională. Parteneriatul public-privat, implicarea comunităţii şi a familiei, dezvoltarea 
activităţii antreprenoriale mici şi mijlocii dar şi legături pozitive cu angajatorii şi furnizorii 
de instruire într-un context legislativ şi o practică antidiscriminatorie, sunt factori cheie în 
acest proces. Conform raportului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
cu privire la numărul de persoane custodiate, implicate în activităţi lucrative în perioada 
2013-2017, aceştia sunt implicaţi atât în activităţi lucrative în regim prestări servicii, cât şi în 
activităţi gospodăreşti necesare locului de deţinere. Totodată, veniturile realizate din 
prestarea serviciilor lucrative a crescut în 2017 comparative cu 2013. Prin această lucrare 
ne-am propus să analizăm provocările reinserţiei profesionale a persoanelor deprivate de 
libertate, atât din perspectiva configuraţiei pieţei muncii din România, cât şi a deschiderii 
angajatorilor către astfel de potenţiali angajaţi. În acest sens, sunt exploraţi factorii obiectivi 
şi subiectivi ai ocupării, dar şi caracteristicile mediului economic din România din perspec-
tiva managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii. În mod particular este analizat potenţialul 
economiei sociale pentru (re)integrarea profesională a foştilor deţinuţi. 

Cuvinte-cheie: reinserţie profesională; persoane private de libertate; întreprinderi mici 
şi mijlocii; antreprenoriat; economie socială. 

Descrierea problemei  

Ca urmare a dezideratului Comisiei Europene referitor la „locuri de muncă mai multe şi 
mai bune” au fost intensificate eforturile statelor membre pentru elaborarea şi implementarea 
unor politici naţionale orientate pe susţinerea ocupării forţei de muncă. Prezenta lucrare anali-
zează provocările reinserţiei profesionale a persoanelor deprivate de libertate, prin trecerea în 
revistă a măsurilor de politică sociale adoptate, configuraţia pieţei muncii şi a penitenciarelor 
din România. Din punct de vedere metodologic, s-a optat pentru analiza de birou a literaturii 
de specialitate naţionale şi internaţionale şi a cadrului legislativ din România, şi pentru analiza 
secundară a datelor statistice disponibile. Datele folosite provin atât de la organizaţii interna-
ţionale (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Council of Europe Annual Penal Statistics), cât şi a 
celor naţionale precum Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  

Prima parte a lucrării analizează măsurile de politică publică adoptate cu referire la 
această categorie de populaţie. A doua parte a lucrării trece în revistă elemente care ţin de 
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situaţia penitenciarelor din România. Ultima parte este dedicată problemelor legate de 
(re)inserţia profesională a persoanelor private de libertate.  

1. Măsuri de politică publică 

În lipsa unei definiţii unanim acceptată privind vulnerabilitatea socială, identificarea 
grupurilor vulnerabile din România se bazează, atât pe analiza literaturii de specialitate, cât şi 
pe analiza cadrului juridic din punct de vedere al măsurilor de politică socială adoptate pentru 
protecţia acestora.  

Trecerea de la economia planificată la economia de piaţă în România a avut impact 
asupra dinamicii veniturilor şi a configuraţiei de beneficii şi servicii sociale. Unele dintre 
primele categorii de populaţie afectate au fost familiile cu mai mulţi copii, care nu au mai 
avut acces la diferite gratuităţi oferite în perioada comunistă. Liberalizarea avorturilor după 
1989 şi menţinerea polarizării demografice între segmentele socio-economice cu nivel ridicat 
şi mediu, faţă de segmentul socio-economic cu nivel scăzut, a determinat o polarizare socială 
după numărul de copii (Zamfir, 1999, p. 171). Alte categorii de populaţie afectate, în special 
de lipsa unor măsuri de protecţie socială dedicate lor, au fost: „familiile monoparentale, tinerii 
care au fost instituţionalizaţi şi la 18 ani părăsesc instituţiile, familiile fără locuinţă, per-
soanele fără acte (în special copii de romi), familiile fără venituri sau cu venituri infime, care 
din diverse motive nu beneficiază de ajutor social” (Preda, 1999, p. 308).  

Din perspectiva acoperirii sistemului de protecţie socială, unele dintre cele mai vulnera-
bile grupuri din România care nu sunt protejate adecvat sunt: fermierii săraci şi familiile cu 
mulţi copii (Mete, Pop, 2008, p. 2). Alte grupuri vulnerabile pe piaţa muncii din România 
sunt: tinerii şi vârstnicii (Preoteasa, 2008, p. 57). Acestora li se adaugă populaţia de etnie 
roma, persoane cu dizabilităţi, tinerii care părăsesc instituţiile de protecţie, foştii deţinuţi 
datorită faptului că „vulnerabilităţii legate de nivelul redus de calificare i se adaugă probleme 
locative, de integrare socială sau discriminarea, care blochează pe mai departe formarea şi 
integrarea profesională” (Ilie, Preoteasa, 2017, p. 257).  

O altă clasificare a grupurilor vulnerabile a fost utilizată în proiectele cu finanţare euro-
peană din fondurile structurale: romii, familiile cu mulţi copii, tinerii care părăsesc centrele de 
plasament, persoanele cu handicap, şomerii sau persoanele fără un loc de muncă (Arpinte, 
2017, p. 30).  

Deşi categoria persoanelor private de libertate face parte din grupurile vulnerabile din 
punct de vedere social, referirile din documentele de politică socială sunt relativ recente. 
Astfel, prima menţionare s-a realizat abia în a treia formă adoptată a legii privind sistemul 
naţional de asistenţă socială. Nici Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială, nici Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, nu fac referire la 
această categorie vulnerabilă social. Conform art. 56 (1) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 
2011 a asistenţei sociale, persoanele private de libertate fac parte din categoria beneficiarilor 
de servicii sociale, având drept scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de exclu-
ziune socială. Alături de acestea se regăseşte şi categoria „persoanelor sancţionate cu măsură 
educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de 
probaţiune”. Totodată, conform art. 22 (6 e) în definirea termenului de persoană singură se ia 
în considerare şi situaţia persoanei „al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă 
la întreţinerea copiilor”.  
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Din perspectiva angajatorului, nu există facilităţi fiscale acordate expres persoanelor 
private de libertate sau celor eliberate din detenţie. Conform art. 5, IV. 3, litera e din Legea 
şomajului singura excepţie este cazul tinerilor cu risc de marginalizare socială „persoana cu 
vârsta cuprinsă între 16-26 de ani (…) care a executat una sau mai multe pedepse private de 
libertate”. Totuşi, angajatorii beneficiază de facilităţi financiare la încadrarea în muncă a 
foştilor deţinuţi, în măsura în care aceştia intră sub incidenţa altor grupuri vulnerabile 
stipulate de lege: şomer neînregistrat, şomer de lungă durată, tânăr NEET, şomeri în vârstă de 
peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau 
persoane cu handicap (Stoica, 2014, Legea şomajului 2019).  

În anul 2018 a fost lansat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă. În concordanţă cu majorarea 
salariului de bază minim brut pe ţară la data de 1 ianuarie 2018, acest proiect are în vedere 
majorarea sprijinului financiar acordat angajatorilor pentru persoanele aparţinând grupurilor 
vulnerabile, contractele de ucenicie şi contractele de stagiu (Secretariatul General al Guver-
nului, 2018).  

Printre cele mai recente reglementări legale adoptate cu privire la persoanele private de 
libertate menţionăm Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. Potrivit modificărilor din articolul 55 „pentru fiecare 
perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt 
consecutive, se consideră, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată”. Cu alte cuvinte, se reduc 
pedepsele şi cei condamnaţi ies din închisoare mai devreme. Reacţiile publice nu au întârziat 
să apară în mass media, majoritatea blamând măsura adoptată şi atrăgând atenţia, atât asupra 
nesiguranţei populaţiei datorită numărului mare de infractori eliberaţi înainte de termenul 
iniţial stabilit, cât şi a pericolului recidivei acestora. „România a devenit raiul infractorilor şi 
nimeni nu se mai simte în siguranţă” (Hotnwes, 2019). Menţionăm în acest context solicitarea 
deputatului Florin-Claudiu Roman cu privire la „infracţiuni comise de cei care au fost eliberaţi în 
urma prevederilor Legii regimului compensatoriu, Legea 169/2017”. Conform comunicatului 
de răspuns din partea Ministerului Justiţiei, „în perioada 19.10.2017-23.11.2018, au fost puse 
în libertate un număr de 13.267 persoane private de libertate (…) un număr de 649 persoane 
au revenit în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (…) un număr 
de 188 de persoane au comis noi infracţiuni, au comis fapte cu violenţe, tâlhării, violuri, 
crime sau tentativă de crimă” (Ministerul Justiţiei, 2018, pp. 2-3).  

2. Penitenciarele din România 

Principala problemă a analizei situaţiei sociale din penitenciarele din România o repre-
zintă lipsa datelor continue după 1989 şi a unor cercetări sociologice desfăşurate regulat la 
nivel naţional. Deşi s-au făcut progrese notabile în ultimii ani în direcţia unui acces transparent la 
date, constatăm că acestea au mai degrabă caracter administrativ şi nu permit construirea 
imaginii de ansamblu. Unul dintre primele studii privind prevenirea şi criminalitatea în 
România, sublinia „absenţa unor concluzii rezultate din cercetări şi studii de profunzime, 
privind starea şi mai ales dinamica criminalităţii în România (…) şi absenţa în ţara noastră a 
unei instituţii specializate de cercetare a cauzelor criminalităţii şi fundamentare a măsurilor de 
prevenire şi combatere a acesteia” (Abraham, 1999, p. 513). Este salutabilă înfiinţarea Institu-
tului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
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Române, în 1998. Totuşi, studiile instituţiei nu sunt disponibile electronic publicului larg, şi 
nu ating problema penitenciarelor. Lipsa datelor socio-demografice ale deţinuţilor din cadrul 
rapoartelor anuale emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, inclusiv din punct de 
vedere al naţionalităţii, pune serioase probleme în identificarea trendurilor şi profilurilor care 
ar putea fundamenta adoptarea unor măsuri de politică socială adaptate nevoilor. 

O analiză comparativă, realizată în 2016, a evidenţiat faptul că „România este statul 
european cu cel mai mare număr de emigranţi aflaţi în închisorile din UE, în timp ce ţara ce 
cel mai mare număr de deţinuţi în interiorul blocului comunitar este Maroc” (Hotnews, 2016). 
Conform datelor disponibile la Council of Europe Annual Penal Statistics1 pentru intervalul 
2005-2015, cu privire la deţinuţii străini din închisorile din România, se constată două tendinţe 
contrare: procentul acestora a crescut dar rămâne semnificativ redus: de la 0,7% în 2005 la 0,9% 
în 2015, în timp ce numărul total al străinilor a scăzut (Aebi, 2018, p. 79). O posibilă 
explicaţie ar fi proporţia în scădere a deţinuţilor români, tendinţă constată în ultimii ani şi în 
alte închisori din statele membre. Cu referire la statele din Europa de Est factorii explicativi ar 
fi: introducerea serviciilor de probaţiune, schimbări din politica de acordare a sentinţelor şi 
scheme de eliberare anticipată (Dunkel, 2016, pp. 2-3). Totuşi, cauzele reducerii ratelor de 
încarcerare, atât în statele vestice cât şi în cele din estul Europei, nu sunt neapărat rezultatul 
unor politici strategice, ci mai degrabă al scăderii ratelor de criminalitate şi schimbărilor 
demografice (Dunkel, 2017, pp. 629, 645). Dacă la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est procentul deţinuţilor străini în 2015 era sub 5%, în ţările din Vestul Europei numărul 
deţinuţilor străini îl depăşeşte pe cel al naţionalilor (Aebi, 2018, p. 1).  

Aglomerarea din închisori şi slaba nutriţie ridică semnale de alertă şi asupra stării de 
sănătate a deţinuţilor şi, implicit, a capacităţii acestora de muncă în perioada detenţiei şi post-
detenţie. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, „40% dintre deţinuţi suferă de 
probleme de sănătate mentală, multe persoane care intră în închisoare au severe probleme cu 
drogurile (…) ratele de tuberculoză sunt de 84 de ori mai mari faţă de populaţia generală, (…) 
ratele de infectare cu HIV şi hepatita C sunt mari, (…) riscul de a comite suicid este de şapte 
ori mare decât restul populaţiei, (…) între 64% şi 90% fumează faţă de media europeană de 
28%” (Organizaţia Mondială a Sănătăţii)2. 

Dacă în trecut alimentaţia era folosită ca metodă punitivă (ex. Regatul Unit al Marii 
Britanii, România comunistă), această tendinţă a dispărut în prezent din majoritatea ţărilor 
europene datorită în special modificărilor legislative. Au fost înregistrate progrese în ceea ce 
priveşte hrănirea deţinuţilor datorită „schimbării mentalităţii în ceea ce priveşte rolul hranei în 
procesul general de aplicare a pedepsei privative de libertate”, dar „acestea ţin mai mult de 
dezideratul asigurărilor unor condiţii rezonabile şi rentabile de detenţie şi mai puţin de legile 
nutriţiei”. (Stanciu, Mihăilescu, 2016, p. 36). Printre principalele probleme curente ale ali-
mentaţiei în penitenciarele româneşti menţionăm: lipsa sălilor de mese, slaba prezenţă a 
fructelor şi legumelor proaspete şi disponibilitatea unui meniu standard unic în locul mai 
multor opţiuni zilnice de meniu (idem, pp. 36-38).  

Cu referire la instituţia penitenciară şi misiunea socială pe care şi-a asumă vis-a-vis de 
persoanele încarcerate „paradoxul (…) constă în faptul că îşi propune să-i pregătească pe 
oameni pentru viaţa în libertate prin privarea de libertate”, având ca instrument de lucru regimul 
progresiv de executare a pedepsei cu închisoarea, înţeles ca „progresivitate a sociabilităţii, cu 

                                                 
1 https://wp.unil.ch/space/publications/publications-related-to-space/. 
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/250283/Fact-Sheet-Prison-and-Health-Eng.pdf?ua=1. 
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sensul de redobândire treptată de către deţinut a capacităţii de a trăi în societate”, având drept 
concurent „dobândirea treptată a capacităţii de a trăi în lumea deţinuţilor” (Dobrică, 2010, p. 37). 

3. (Re)inserţia profesională a persoanelor private de libertate 

O cercetare sociologică reprezentativă statistic, la nivel naţional, privind condiţiile 
(re)inserţiei profesionale a foştilor deţinuţi, nu s-a desfăşurat până acum la noi în ţară. Puţinele 
rezultate ştiinţifice disponibile (calitative sau nereprezentative statistic) oferă totuşi informaţii 
relevante. Totodată, datele administrative publicate anual de Administraţia Naţională a Peni-
tenciarelor privind activităţile lucrative şi obţinerea veniturilor, permit conturarea unei ima-
gini asupra potenţialului de muncă al deţinuţilor. Capitolul trece în revistă elemente privind 
configuraţia pieţei muncii din România şi a angajării foştilor deţinuţi, precum şi a factorilor 
care ar contribui la ameliorarea situaţiei actuale.  

Conform Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 
2015-2019, pregătirea efectivă pentru reintegrarea în societate începe încă din faza execu-
ţional-penală, prin organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale, culturale, terapeutice, 
de consiliere psihologică şi de asistenţă socială, de instruire şcolară şi de formare profe-
sională. Parteneriatul public-privat, implicarea comunităţii şi a familiei, dezvoltarea activităţii 
antreprenoriale mici şi mijlocii, dar şi legăturile pozitive cu angajatorii şi furnizorii de 
instruire, într-un context legislativ şi o practică antidiscriminatorie, sunt factori cheie în cadrul 
acestui proces complex (H.G. nr. 389/2015). Totodată, Agenţia Naţională Antidrog urmăreşte 
integrarea socială a consumatorilor de droguri eliberaţi din penitenciar (Agenţia Naţională 
Antidrog, 2017, p. 161). 

Una dintre măsurile organizatorice necesare pentru prevenirea criminalităţii o reprezintă 
„iniţierea unor programe (…) pentru reinserţia socială a persoanelor care au suferit condam-
nări” (Abraham 1999, p. 543). Un rol cheie îl joacă asistentul social din penitenciar, ale cărui 
principale atribuţii sunt legate de „dezvoltarea capacităţii individuale şi a oportunităţilor 
comunitare, de natură să faciliteze reintegrarea socială a persoanelor condamnate” (Brînco-
veanu, 2010, p. 9). Participarea comunităţii este de asemenea esenţială (Ungureanu, R., Tomiţă, 
M. A., 2018, pp. 235, 239).  

Piaţa muncii din România a evoluat în perioada post-comunistă similar altor ţări aflate în 
tranziţie: „o pondere ridicată a şomajului în rândul tinerilor (sub 25 de ani), o creştere a 
şomajului de lungă durată şi diferenţieri ale ratei şomajului pe regiuni. Cea mai mică rată a 
şomajului se înregistrează în jurul capitalei sau în vecinătatea graniţelor” (Stroe, 1999, p. 423).  
În prezent, „specificul ocupării româneşti plasează populaţia ocupată în cel mai mare risc de 
sărăcie şi excluziune socială” (Ilie, Preoteasa, 2017, p. 257). Afilierea la forme de ocupare 
nonstandard în România „este motivată de imposibilitatea găsirii unei alternative standard/ 
salariale” (Ilie, Preoteasa, 2017, p. 251). Conform studiului ICCV privind calitatea vieţii, în 
anul 2006, posibilitatea de a obţine un loc de muncă este scăzută şi foarte scăzută pentru 70% 
din populaţie. Singurele segmente de populaţie mai optimiste sunt reprezentate de tinerii cu 
vârste între 18 şi 20 de ani, şi persoanele cu calificare mai înaltă (Preoteasa, 2008, p. 58-59).  

Conform comunicatului oficial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2018 era de 3,31%. Din punct de vedere al 
nivelului de instruire, predomină cei fără studii sau cu studii primare, reprezentând 30,5%, în 
timp ce cei cu studii superioare reprezintă 4,81% (ANOFM, 2019, p.1)3. În anul 2018, 
                                                 

3 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/250283/Fact-Sheet-Prison-and-Health-Eng.pdf?ua=1  
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locurile de muncă disponibile la stat ofereau în proporţie de 23% salarii cu valori mai mici 
sau egale cu salariul minim pe economie (1.900 lei), în timp de la privat acestea reprezentau 
54% (Monitorul Social, 2018). 

Conform raportului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor persoanele 
custodiate sunt implicate atât în activităţi lucrative în regim prestări servicii, cât şi în activităţi 
gospodăreşti necesare locului de deţinere.  

 
Grafic 1. Persoane custodiate implicate în activităţi gospodăreşti necesare locului de deţinere 

 
Sursa: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 2017, Raport anual de activitate, p.12 

 
Veniturile realizate din prestarea serviciilor lucrative au crescut în 2017 comparative cu 2013. 
 

Grafic 2. Situaţia veniturilor realizate din prestarea serviciilor lucrative  
(milioane lei fără TVA) în perioada 2013-2017 

 
Sursa: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 2017, Raport anual de activitate, p.12 

 

Practic posibilităţile de angajare ale unui fost deţinut sunt, fie în munca standard, fie 
deschiderea unei afaceri proprii, fie în munca informală. De asemenea, pot accesa programe 
de formare profesională puse la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă sau beneficii sociale. În acest caz sunt identificabile două probleme: nivelul de 
protecţie oferit de beneficiile sociale şi apelul la programele publice. Una dintre consecinţele 
sociale ale crizei economice pe care a confruntat-o România, a fost scăderea importanţei 
priorităţilor de pe agenda socială prin scăderea cheltuielilor dedicate luptei pentru combaterea 
excluziunii sociale în favoarea capitalului multinaţional (Anghel, 2016, pp. 241-242). Pe de 
altă parte, un studiu calitativ evidenţiază faptul că deţinuţii nu apelează la stat în perioada 
post-detenţie (Durnescu, Istrate, 2015, p. 83).  

Printre provocările confruntate de persoanele private de libertate în perioada post-
detenţie se numără: lipsa programelor de supraveghere şi asistenţă socială post-detenţie, 
accesul la o locuinţă şi la un loc de muncă, discriminarea şi stigmatizarea din partea societăţii 
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(Băluţă, 2012, p. 133). O cercetare calitativă dedicată inserţiei sociale a foştilor deţinuţi, a 
evidenţiat adaptarea la lumea din afară, din primele două săptămâni, similară cu stresul post-
traumatic urmată de o perioadă de interes pentru a deveni activ economic şi a petrece timp cu 
familia. Primele probleme cu care se confruntă sunt legate de birocraţia specifică pentru 
refacerea documentelor personale expirate (buletin, paşaport), probleme legate de locuinţă 
(reamenajarea ca simbol al noului drum sau chiar mutarea într-o altă zonă neviciată), şi 
tentaţiile vechilor metehne inclusiv vechiul anturaj sau obiceiuri. Ofertele de muncă sunt 
pentru locuri de muncă marginale, inconsistente sau la negru. Pesimismul, lipsa unui sprijin 
din partea statului şi dificultăţile confruntate, îi fac să regrete timpul petrecut în închisoare 
unde cel puţin masa şi patul erau asigurate (Durnescu, Istrate, 2015, p. 71-75).  

Un studiu dedicat atitudinii angajatorilor din mediul privat, cu privire la angajarea foştilor 
deţinuţi, dar nereprezentativă statistic naţional, a concluzionat că ei sunt „mulţumiţi cu 
prestaţia acestora. Angajatorii (...) reprezintă o firmă mică (între 1-10 angajaţi), din sectoarele 
construcţii, industrie sau tehnic. Angajatorul „ostil” îşi desfăşoară activitatea în sectoare precum: 
comerţ, publicitate, pază şi protecţie”. Favorizarea angajării s-ar baza pe supravegherea „de 
către un serviciu specializat (ex. serviciul de probaţiune şi „preluarea de către stat a riscurilor 
asociate angajării (...), prin asigurări sau despăgubiri” (Durnescu, 2010, p. 70).  

Printre elementele cheie care ar conduce la o mai bună (re)inserţie socială, opinia publică 
joacă un rol important. În ceea ce priveşte percepţia populaţiei pentru susţinerea grupurilor 
dezavantajate, se evidenţiază preferinţa pentru „categoriile care nu au mijloace proprii pentru 
o viaţă independentă, aşa cum sunt copiii din centrele de plasament (...), copiii din familiile cu 
mulţi copii sau monoparentale şi cei din familiile sărace” (Arpinte, 2017, p. 37).  

Nu în ultimul rând, angajarea foştilor deţinuţi, ca grup vulnerabil, în entităţi de economie 
socială, reprezintă o soluţie sustenabilă pe termen lung datorită principiilor valorice pe care 
aceşti actori economici le împărtăşesc (Constantinescu, 2013, p. 79, Stănescu. S, pp. 20-22).  

Concluzii 

Concluzionând, (re)inserţia profesională a foştilor deţinuţi este un obiectiv realizabil, în 
măsura în care toţi actorii implicaţi (Administraţia Naţională a Penitenciarelor, angajatorii, 
comunitatea, publicul larg), dar mai ales foştii deţinuţi, colaborează responsabil.  

 

Referinţe bibliografice  

1. Abraham, P. 1999, Politica socială în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, în 
Cătălin Zamfir (coordonator), Politici sociale în România 1990-1998, Expert, Bucureşti, 
pp. 513-554. 

2. Agenţia Naţională a Penitenciarelor, 2017, Raport anual de activitate. 
3. Aebi, M.F., Berger-Kolopp, L., Burkhardt, C., Chopin, J., Hashimoto, Y.Z. & Tiago, M.M. 

(2018). Foreign offenders in prison and probation in Europe: Trends from 2005 to 2015 
(inmates) and situation in 2015 (inmates and probationers). Strasbourg: Council of Europe. 

4. http://wp.unil.ch/space/files/2018/12/181203_Foreigners-in-Prison-and-Probation-in-
Europe_Final-report.pdf  

5. Agenţia Naţională Antidrog, 2017, Raport naţional privind situaţia drogurilor 2017, 
România noi evoluţii şi tendinţe. 



Simona Maria Stănescu 139 

 

6. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2019, Comunicat de presă, 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, 22 ianuarie 2019. 

7. https://www.anofm.ro/upload/4694/Comunicat_de_presa_rata_somajului_DECEMBRIE
_2018.pdf  

8. Arpinte D., 2017, Percepţia populaţiei cu privire la grupurile sociale dezavantajate şi 
formele de intervenţie pentru incluziunea socială finanţate din fondurile europene, 
Revista Calitatea Vieţii, XXVIII, nr. 1, 2017, pp. 26-38. 

9. Anghel, I.-M., 2016, Changes in social policies since the economic crisis. What is left of 
welfare after the austerity measures? Revista Calitatea Vieţii, XXVII, nr. 3, 2016, pp. 234-
251. 

10. Băluţă, C., 2012, Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate, 
Revista de Economie Socială, vol. II, nr. 4/ 2012, pp. 133-142. 

11. Brîncoveanu, I. (coordonator), 2010, Ghid de bune practici pentru asistentul social care 
lucrează în sistemul penitenciar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Giurgiu. 

12. Constantinescu, Ş., 2013, Economia socială şi ocuparea forţei de muncă, Integrarea 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Deschise. 

13. Dobrică P. 2010, „Progresivitatea sociabilităţii” în două sisteme penale. Instituţia regimului 
progresiv de executare a regimului progresiv de executare a pedepsei cu închisoarea, 
Sociologie Românească, volumul VIII, nr. 1, 2010, pp. 27-39. 

14. Dunkel, F., 2016, The Rise and Fall of prison population rates in Europe, Criminology in 
Europe, newsletter of the European Society of Criminology, 2016/ 2/ vol. 15.  

15. Dunkel, F., 2017, European penology: The rise and fall of prison population rates in 
Europe in times of migrant crises and terrorism, European Journal of Criminology, vol. 
14(6) 629-653, Sage. 

16. Durnescu, I., 2010, Atitudinea agenţilor economici din sectorul privat cu privire la 
angajarea foştilor deţinuţi în Reforma Justiţiei Penale, Pachet informativ Reintegrarea 
social a persoanelor condamnate penal şi care aparţin unor grupuri vulnerabile, pp. 69-84. 

17. Durnescu, I., Istrate, A. 2015, Prisoner’s Transitions: Roma and Romanian Prisoners 
Finding Their Way Back into Society, în Ozyaruk, Deniz (coordonator) International 10th 
Anniversary Symposium of Turkish Probation Proceesings „International Approaches”, 
pp. 68-75. 

18. Hotărârea de Guvern nr. 389/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare 
socială a persoanelor private de libertate 2015-2019. 

19. Hotnews, 2016, Studiu: România, statul European cu cel mai mare număr de emigranţi 
aflaţi în închisorile din UE. 

20. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21391068-studiu-romania-statul-european-cel-mai-
mare-numar-emigranti-aflati-inchisorile-din.htm  

21. Hotnews, 2019, Ministerul Justiţiei: 188 dintre deţinuţii ieşiţi din puşcărie în baza legii 
recursului compensatoriu au comis tâlhării, violuri, crime după eliberare/ Roman (PNL): 
România a devenit raiul infractorilor. 

22. https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22907158-ministerul-justitiei-188-dintre-detinutii-eliberati- 
baza-legii-recursului-compensatoriu-comis-talharii-violuri-crime-roman-pnl-romania-devenit-
raiul-infractorilor.htm  

23. Ilie, S., Preoteasa A. M., 2017, O perspectivă asupra ocupării atipice: România în com-
paraţie europeană, Revista Calitatea Vieţii, XXVIII, nr. 3, 2017, pp. 243-266. 



140 Devianţă şi criminalitate 

 

24. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, M. Of. nr. 905/ 20.12.2011 
25. http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf  
26. Legea şomajului 2019, Legea nr. 76/2002 actualizată 2019. 
27. https://legislatiamuncii.manager.ro/a/24229/legea-somajului-2017-legea-nr-76_2002.html  
28. Mete, C.; Pop, L. B. 2008, Romania Poverty Monitoring Analytical and Advisory 

Assistance Program, Are the Most Vulnerable Protected? Report no. 47490-Ro, World 
Bank, Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region. 

29. Ministerul Justiţiei, 2018, Domnului Florin-Claudiu Roman, referitor la întrebarea dumnea-
voastră prin care solicitaţi „precizări privind infracţiuni comise de cer care au fost eliberaţi 
din penitenciare în urma prevederilor Legii regimului compensatoriu (Legea nr. 169/2017). 

30. https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2019-01-11-22907147-0-raspuns-
ministerul-justitie.pdf  

31. Monitorul Social, 2018, Contracte de muncă: întreprinderi de stat versus întreprinderi private. 
32. https://monitorsocial.ro/indicator/contracte-de-munca-intreprinderi-de-stat-vs-

intreprinderi-private/  
33. Preda, M., 1999, Grupurile sociale ignorate/ excluse de politicile sociale în România, în 

Cătălin Zamfir (coordonator), Politici sociale în România 1990-1998, Expert, Bucureşti, 
pp. 301-340. 

34. Preoteasa, A. M., Fenomenul ocupării în România şi dezvoltarea durabilă, Revista Cali-
tatea Vieţii, XIX, nr. 1-2, 2008, pp. 53-69. 

35. Secretariatul General al Guvernului, 2018, proiect ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă. 

36. https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/OUG.pdf  
37. Stanciu M, Mihăilescu, A., 2016, Alimentaţia în penitenciare, Revista Calitatea Vieţii, 

XXVII, nr. 1, 2016, pp. 20-41. 
38. Stănescu, S. M. (coord.), 2013, Raport de recomandări al economiei sociale România 

2013, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.  
39. Stoica I., 2014, Facilităţile angajatorului la încadrarea foştilor deţinuţi. 
40. http://www.infoinstitutii.ro/articole/contabilitate-fiscalitate-3/facilitatile-angajatorului-la-

incadrarea-fostilor-detinuti-259.html  
41. Stroe, S., 1999, Politici de suport pentru şomeri, în Cătălin Zamfir (coordonator), Politici 

sociale în România 1990-1998, Editura Expert, Bucureşti, pp. 417-446. 
42. Ungureanu, R., Tomiţă. M. A., 2018, Barriers and Possibilities to Community 

Participation and Involvement in Juveniles’ Life, pp. 235-239 în Tomiţă, M. A. (coord.), 
SPECTO, International conference multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive 
treatment of offenders, Filodiritto. 

43. Zamfir, C., 1999, Tranziţia demografică şi probleme sociale asociate, în Cătălin Zamfir (coor-
donator), Politici sociale în România 1990-1998, Editura Expert, Bucureşti, pp. 149-180. 

44. World Health Organization, Fact Sheet Prison and Health. 
45. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/250283/Fact-Sheet-Prison-and-Health- 

Eng.pdf?ua=1 



Nicoleta Mădălina Ailincăi 141 

 

ÎNTRE DEVIANŢĂ ŞI DELINCVENŢĂ – 
TEORII ALE CAUZALITĂŢII COMPORTAMENTULUI 

DEVIANT ŞI DELINCVENT 
 

Drd. Nicoleta Mădălina AILINCĂI, 
Universitatea Bucureşti, 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice 
E-mail: ailincai_nicoleta@yahoo.com 

 
Abstract 
Prezenta lucrare vizează diferenţele dintre devianţă şi delincvenţă, precum şi teoriile 

existente la baza producerii faptelor şi ale comportamentelor deviante şi/ sau delincvente. 
Interesul pentru acest subiect, vine ca urmare a cercetării doctorale pe care am ales să o 
urmez la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, şi anume, „Mediul 
penitenciar românesc şi politicile de reintegrarare socială ale deţinuţilor”. În calitate de 
cercetător al mediului penitenciar românesc, în cadrul elaborării acestui studiu, am acordat 
o mare atenţie teoriilor legate de devianţă şi delincvenţă, cât şi diferenţelor dintre aceste 
două fenomene ce se regăsesc în rândul persoanelor deţinute. De asemenea, am încercat să 
identific motivele sau cauzele cele mai des întâlnite, ce pot apărea la nivelul comporta-
mentelor oamenilor (cu precădere ale deţinuţilor) care se abat sau încalcă normele sociale. 

Cuvinte-cheie: teorii; devianţă; delincvenţă; deţinuţi; norme sociale. 

Introducere 

Devianţa şi delincvenţa sunt două fenomene complexe ce se întâlnesc în fiecare societate, 
indiferent de cultura, principiile, valorile, legislaţia sau sistemul politic al acelei ţări, şi nece-
sită o analiză sporită, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.  

La fel ca delincvenţa, devianţa prezintă o serie de particularităţi despre care vom afla pe 
parcursul lecturării acestui studiu, însă cea mai semnificativă diferenţă dintre aceste două 
concepte este dată de faptul că delincvenţa reprezintă cea mai gravă formă pe care o poate 
avea o persoană cu un comportament deviant. 

În momentul în care abaterea de la normele sociale depăşeşte regulamentar un cod de 
conduită, încălcându-se legislaţia în vigoare prin comiterea unor infracţiuni sau a unor fapte 
de ordin penal, autorii acestor fapte devin, deseori, persoane delincvente, condamnate pentru 
o pedeapsă a cărei recuperare, va întârzia să apară în marea majoritate a cazurilor. 

„Persoana delincventă se află în atenţia cercetătorilor interdisciplinari din sociologia 
devianţei, criminologie, sociologie juridică, medicină socială, psihologie socială, psihologie 
medicală, psihoterapie, strategii de consiliere şi rezolvarea conflictelor, psihologie judiciară, 
studiile în materie, relevând teorii explicative cu diverse grade de generalitate care au drept 
scop diferenţierea delincvenţilor de non-delincvenţi.”1 

1. Teorii ale devianţei  

Societatea este formată din oameni, oameni diferiţi, cu diferite conduite. Unele dintre 
aceste conduite se pot regăsi sub formă de gesturi atipice, acţiuni imorale, urmate de dezordini 

                                                 
1 Oana CIUCHI, Devianţă şi criminalitate într-o societate în tranziţie, Lumen, 2011, p. 155. 
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comportamentale, lipsă de disciplină şi fapte de ordin denaturat, disfuncţional, delincvent şi 
total incorect. 

Totalitatea acestor tipuri de ieşiri şi de comportamente conduc, de cele mai multe ori, la 
devierea ordinii sociale şi fac parte dintr-un fenomen din ce în ce mai răspândit numit devianţă.  

Acest concept a început să devină cunoscut pe teritoriul Americii, la sfârşitul anilor 1950, 
sub forma abaterii de la anumite valori şi norme sociale, individul fiind exclus dintr-un grup 
social sau chiar din societate. „Devianţa desemnează caracteristicile anumitor comporta-
mente de a se abate de la normele acceptate în interiorul unui grup sau al unei societăţi, 
putând conduce la conflicte între individul deviant şi grupul/societatea respectivă”2. 

Devianţa este un fenomen atât de răspândit, încât a fost şi continuă să fie studiată din mai 
multe puncte de vedere, în numeroase domenii de studiu, cum ar fi psihologie, sociologie, 
criminologie, drept civil sau penal, precum şi în alte discipline. Ea se identifică în comporta-
mente deviante, ca de exemplu, în infracţiuni şi delicte, consum de droguri, sinucideri, devianţe 
religioase (vrăjitoria), politice (terorismul), transgresiuni sexuale (violuri, prostituţie), boli 
mintale şi handicapuri fizice3. 

„Semnificaţia sociologică a termenului este relativ similar, orice act de devianţă fiind o 
abatere sau o deviere de la aşteptările grupului sau colectivităţii, un act neobişnuit, iraţional 
ori anormal, determinat de circumstanţe, condiţii şi stări particulare care creează o situaţie de 
ilegitimitate ce stârneşte diferite reacţii din partea publicului”4. 

Devianţa a apărut ca o problemă socială, iar de-a lungul timpului, mai mulţi cercetători, 
precum Emile Durkheim (sociolog francez) sau Robert King Merton şi Talcott Parsons 
(sociologi americani) au fost preocupaţi de acest fenomen, încercând să identifice cauzele ce 
stau la demararea comportamentul deviant şi efectele produse de către acesta la nivelul 
societăţii. „În calitatea ei de disciplină sociologică particulară, sociologia devianţei s-a născut 
din preocupările acelor sociologi interesaţi de explicarea cauzelor şi evaluarea semnificaţiilor 
abaterilor de la normele scrise sau nescrise, prescriptive sau neprescriptive, care au valabi-
litate într-o anumită societate”5. 

Pentru Emile Durkheim, în volumele sale, „La division du travail social” sau „Le suicid”, 
conceptul de devianţă este raportat la dezorganizarea societăţii. Devianţa nu reprezintă o 
încălcare sau o abatere de la normele sociale, ci mai degrabă autorul consideră că, de fapt, 
lipsa organizării unui stat conduce la modificările deviante de comportament ale unui individ. 
Această teorie a lui Durkheim prezintă devianţa ca un rezultat al anomiei sociale, anomia fiind 
„o regularitate ce semnalează o stare morbidă ce ameninţă sănătatea societăţii. Ea constituie o 
deviere de la ordinea obişnuită a lucrurilor, iar individul nu se poate adapta acestor schimbări 
bruşte, se simte frustrat, înşelat în aşteptările sale”6. 

Robert King Merton, consideră, pe de altă parte, că individul ajunge să aibă un compor-
tament deviant din cauza societăţii, care are prea multe aşteptări de la acesta, el nefiind 
capabil să le atingă din lipsa mijloacelor. Pentru acest autor, comportamentul deviant devine 

                                                 
2 Modalităţi de diminuare a comportamentelor deviante, https://www.scribd.com/document/335229089/ 

Devianta-scolara, consultat la 30.10.2018 
3 Maurice CUSSON, Devianţa în Tratat de sociologie, coord. Raymond Boudon, Humanitas, Bucureşti, 

1997, p.439 
4 Sorin RĂDULESCU, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p.3 
5 Idem 
6 Teoria anomiei în concepţia lui Emile Durkheim, http://documents.tips/documents/teoria-anomiei-in-

conceptia-lui-emile-durkheim.html, consultat la 02.11.2018 
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„o conduită care se abate în mod semnificativ de la normele stabilite pentru statusurile sociale 
ale oamenilor. Comportamentul deviant, nu poate fi descris în mod abstract, ci trebuie legat 
de normele care sunt, din punct de vedere social, definite ca fiind adecvate şi obligatorii moral 
pentru oamenii care ocupă diferite statusuri”7. 

Totodată, Talcott Parsons consideră că devianţa nu reprezintă o realitate ce poate fi văzută în 
practică, ci mai degrabă o stare de conformitate, întrucât: „societatea se bazează pe o ordine 
unanim acceptată datorită consensului valoric stabilit între membrii societăţii. Omul este, 
astfel, un individ conformist, suprasocializat, care se supune atât presiunilor externe ale meca-
nismelor instituţionalizate, cât şi presiunilor interne datorate socializării. Aceste presiuni 
determină conformitatea indivizilor la normele şi mijloacele instituţionalizate, aşa încât 
devianţa apare doar ca o stare potenţială şi nu ca o realitate efectivă”8. 

În completarea cercetărilor despre devianţă, avem şi viziunea lui Allen E. Liska, sociolog 
şi profesor în cadrul unei universităţi din New York, care clasifică teoriile devianţei în teorii 
normative, teorii relativiste şi teorii ideologice9. 

Prin intermediul teoriilor normative, devianţa reprezintă practic încălcarea normelor 
sociale, fie că vorbim de întreaga societate sau numai de un grup social. În acest context, se 
disting, conform sociologului, teoriile structurale şi cele procesuale. În cazul teoriilor struc-
turale, devianţa apare ca urmare a unor schimbări legate de sistemul social, trecerea de la o 
perioadă la alta, producând anumite mecanisme sociale ce acţionează la nivel individual; 
despre aceste teorii am amintit şi mai sus, vezi Emile Durkheim şi Robert Merton - teoria 
anomiei. Teoriile procesuale indică apartenenţa devianţei la nivel de grup. Cum? În primă 
instanţă, individul ce încalcă normele sociale, intră într-un grup care face aceleaşi lucruri. 
Odată acaparat, el va continua să acţioneze asemeni celorlalţi, dobândind, într-un final, 
statutul de delincvent. 

Cea de-a doua categorie, teoriile relativiste, atestă faptul că la baza producerii devianţei 
stă de fapt inegalitatea economică, întrucât cei bogaţi pot cataloga orice fel de conduită ca 
fiind deviantă, atâta timp cât le este periclitată poziţia socială. Prin aceste teorii, se susţine şi 
faptul că devianţa poate pleca de la gesturi inofensive sau de la o simplă etichetare, individul 
ajungând să se îndepărteze de familie şi de grupul social din care făcea partea, abordând un 
comportament deviant, paranoic.  

Prin intermediul teoriilor ideologice, devianţa devine un simbol care conduce la instabi-
litatea societăţii şi a ordinii sociale. Printre aceste tipuri de teorii, se regăseşte şi teoria lui 
Talcott Parsons, teoria structural-funcţională, care consideră că „devianţa este o ieşire din 
rolurile sociale atribuite individului, o stare de alienare, activă sau pasivă, pe care societatea 
are capacitatea de a o evita şi înlătura prin intermediul mecanismelor de control social”10. 

Devianţa întâlnită la deţinuţi poate fi identificată şi prin intermediul teoriei etichetării 
sociale, formulată de sociologul american Howard Saul Becker11. La baza acestei teorii se 
află etichetele pe care oamenii le pun în general celorlalţi, astfel încât anumite comportamente 
ajung să fie privite ca fiind deviante doar din cauza impresiilor împărtăşite; ea poate fi 
                                                 

7 Robert King MERTON, Robert Alexander NISBET, Contemporary Social Problems, New York, Harcourt, 
Brace and World, 196, pp.697-737 

8 Ibidem, p.43 
9 Allen E. Liska, Perspectives on deviance, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1987, pp. 12-13 
10 Sorin RĂDULESCU, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 62 
11 Teoria etichetării, https://www.scribd.com/document/186005673/Teoria-Etichetarii, consultat la 05.11.2018 
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regăsită deseori în criminologie, dar şi în alte infracţiuni, şi contribuie la înţelegerea transmi-
terii devianţei de la o persoană la un grup social. 

Existenţa acestor definiţii şi teorii asupra fenomenului de devianţă, ne ajută să conştientizăm 
că toţi suntem responsabili de comportamentele deviante din cadrul societăţii din care facem 
parte. 

„Devianţa este un concept echivoc, care are o multitudine de semnificaţii conceptuale în 
raport cu criteriul luat ca bază de referinţă. Devianţa, în ansamblul ei, este un termen generic 
care acoperă o mulţime de acte, conduite sau manifestări, de la cele mai inofensive, la cele 
care frizează grotescul sau patologicul, şi până la cele care au un pronunţat caracter antisocial, 
atentând chiar la ordinea sistemului social”12. 

Analizând aceste teorii şi definiţii ale sociologilor şi cercetătorilor, putem spune că un 
comportament deviant, se poate întâlni la orice individ al societăţii, cu atât mai mult în rândul 
oamenilor care au fost pedepsiţi pentru încălcarea acestor norme, mai exact deţinuţii. 

Printre obiectivele acestui articol, aşa cum am precizat la începutul acestuia, se numără, 
dincolo de teoriile legate de devianţă şi delincvenţă şi diferenţele dintre acestea, şi cauzele 
care duc la comportamentul delincvent, cauze despre care vom scrie în cele ce urmează.  

După cum am putut observa, comportamentul deviant, poate fi identificat la fiecare individ 
în parte, însă ca cercetător al mediului penitenciar, sunt preocupată de acţiunile indivizilor 
care ajung în spatele gratiilor, mai exact de cauzele care au condus la închiderea acelor per-
soane; drept urmare, în următoarele pagini veţi regăsi teorii ale conceptului de delincvenţă, 
comparat cu devianţa, precum şi teorii care stau la baza comportamentului celor două fenomene. 

2. Delincvenţa 

La fel ca devianţa, delincvenţa este prezentată sub egida mai multor teorii şi dimensiuni, 
care să ajute la identificarea şi găsirea unor răspunsuri cu privire la săvârşirea actelor delinc-
vente pe care unii oameni le comit.  

Acest concept este un determinant al devianţei şi se regăseşte în cazul conduitelor delic-
vente, precum furturile, fraudele, incendierea, violenţa, agresiunile sexuale etc. 

Între delincvenţă şi devianţă există o mare diferenţă la nivel individual; dacă prin devianţă, 
individul se abate de la anumite norme şi valori sociale, prezentând tulburări de comportament, 
conduite rebele sau imprudente, tolerate de către societate, fără a fi neapărat pedepsit sau reţinut, 
în cazul delicvenţei, acesta prezintă şi un comportament de ordin penal, ce poate fi înlăturat prin 
diferite mijloace, cum ar fi aplicarea de sancţiuni negative, în funcţie de fapta comisă şi cu 
ajutorul mecanismelor şi ale instituţiilor specializate, cum ar fi poliţia, justiţia etc. 

„În ansamblul formelor de devianţă socială, se include şi delincvenţa (infracţionalitatea sau 
criminalitatea), care afectează cele mai importante valori şi relaţii sociale protejate de normele 
juridice cu caracter penal. Aceasta reprezintă ansamblul actelor şi faptelor care, încălcând re-
gulile juridice penale, impun adoptarea unor sancţiuni negative, organizate, din partea agenţilor 
specializaţi ai controlului social (poliţie, justiţie etc). Chiar dacă delincvenţa apare ca un 
fenomen juridic, reglementat prin normele dreptului penal, ea este primordial un fenomen so-
cial, având consecinţe negative şi distructive pentru securitatea indivizilor şi grupurilor”13. 

                                                 
12 Ibidem, p. 29 
13 Devianţă socială şi delincvenţă, http://www.cognia.ro/articole/citeste/22/devianta-sociala-si-delicventa, 

consultat la 12.11.2018 
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În cazul persoanelor delincvente, comportamentul acestora şi modul de acţiune al fap-
telor, trebuie analizat în mai multe domenii de activitate, fie că vorbim din punct de vedere 
legal, medical, psihologic, sociologic etc. 

De-a lungul timpului, profilul delincventului, a prezentat şi continuă să prezinte interes la 
nivelul mai multor domenii, fapt pentru care consider că este important să vedem şi noi câteva 
trăsături care să ne ajute la identificarea acestuia.  

3. Comportamentul deviant şi delincvent între teorie şi practică 

Conduita deviantă, este caracteristica fundamentală de la care se declanşează delinc-
venţa, apariţia ei fiind o urmare a neacceptării regulilor şi normelor regăsite la nivelului unui 
grup social, ba chiar mai mult de atât, la nivelul unui întreg sistem. „Conduitele deviante pot 
fi explicate, în unele cazuri, prin manifestarea unei relative contradicţii între sistemul de 
norme şi sistemul de valori promovate de către o comunitate sau o societate specifică”14. 

Această neacceptare se poate datora şi faptului că acele norme nu prezintă claritate pentru 
corespondenţi: „înclinarea delincvenţilor sau a grupurilor sociale spre crimă şi, în general, spre 
fapte deviante, depinde nu atât de opoziţia individului faţă de norme, cât de ambiguitatea acestora. 
Delincvenţii se recrutează, cu o mare probabilitate, dintre marginalizaţi, adică dintre indivizii care 
aparţin de diferite orientări, nu dispun de o referinţă legitimă, explicită şi echivocă”15. 

Marginalizarea de către ceilalţi, dezorganizarea familiei şi a mediului social din care 
provine un individ, lipsa educaţiei, neatingerea obiectivelor din cauza anumitor structuri din 
societate şi a nivelului de trai existent în cadrul acesteia, tipologia grupului social din care 
face parte, dorinţa de a-şi schimba statusul social, indiferent de natura faptelor comise şi de a 
scăpa de etichetarea oamenilor, sunt factori predominanţi care conduc la declanşarea faptelor 
de ordin infracţional, fapte ce denotă comportamentul delincvent. 

Comportamentul de natură deviantă poate apărea de la o vârstă foarte fragedă şi, dacă 
continuă să se dezvolte în perioada adolescenţei, atunci individul este predispus să recidiveze, 
reabilitarea lui devenind din ce în ce mai grea. 

„Tulburările de comportament au cea mai mare frecvenţă între 14 şi 16 ani, ca apoi să se 
atenueze. Deprinderile şi atitudinile sociale se restructurează, creşte spiritul civic şi autocritic, 
se dezvoltă abrupt maturizarea sexuală şi caracterul seismic al aprecierii de sine şi al conştiinţei 
de sine. La adolescenţi şi tineri, la vârste de trecere şi formare, pot debuta psihoze infantile, 
sentimente de persecuţie, gelozie, depresie melancolică, izolare excesivă, introversie şi ne-
vrotism”16. 

Comportamentul deviant nu poate fi asociat cu conceptul de anormalitate, întrucât cel 
dintâi se dobândeşte în timp, în funcţie de mediul în care trăieşte, statusul social din care 
provine, familie, experienţe, activităţi etc. Înţelegerea comportamentului deviant apare „fie ca 
produs al incapacităţii funcţionale a individului, datorată unor deviaţii fiziologice sau anorma-
lităţii psihice, fie ca rezultat al unui comportament perfect normal, dar incompatibil cu stan-
dardele de normalitate de grupuri”17. 

Tipologia comportamentului delincvent este expusă la mai mulţi factori patologici, socio-
logici, psihologici etc., şi a fost explicată pe baza mai multor teorii în literatura de specialitate. 
                                                 

14 Ibidem, p.19 
15 Raymond BOUDON, François BOURRICAUD, Dictionnaire critique de Sociologie, Press Universitaires 

de France, Paris, 1986, p.102  
16 Oana CIUCHI, Devianţă şi criminalitate într-o societate în tranziţie, Lumen, 2011, p.157 
17 Comportamentul deviant, http://www.e-psiho.ro/articole/comportament-deviant, consultat la 12.11.2018 
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În contextul acestei analize, avem teoria dezvoltării comportamentului delincvent, prin 
care vom vedea tipul de conduite pe care le prezintă un astfel de comportament, teoria ecolo-
gică a factorilor de risc, în care sunt identificaţi factorii primordiali ai producerii delincvenţei, 
teoria alegerii raţionale a unui mod de viaţă delincvent, teoria activităţilor de rutină, a 
asocierilor diferenţiale şi a subculturilor delincvente18. 

Teoria dezvoltării comportamentului delincvent aparţine criminologului canadian Marc 
Le Blanc, care prezintă anumiţi indicatori ai acestui tip de comportament, făcând diferenţa 
între comportament deviant şi cel delincvent. Aşadar, într-unul din volumele sale, întâlnim o 
tipologie a conduitelor deviante, respectiv, tulburări de comportament: unde avem conduite 
imprudente (conducerea fără permis), activităţi sexuale (relaţii homosexuale, prostituţie), con-
sum de alcool şi alte substanţe interzise, tulburarea ordinii publice, conduite rebele (în genere, 
la adolescenţi), şi conduite delincvente, precum cele clandestine (furturi, fraude, minciuni 
etc.) şi cele manifeste (vandalism, incendiere, agresiuni sexuale)19. 

Tot în viziunea sa, delincvenţa poate apărea de la vârste fragede, iar perpetuarea 
comiterii faptelor depinde de felul primei infracţiuni. Dacă la comiterea primei infracţiuni, 
persoana în cauză are o vârstă mai mică, cel mai probabil, el va repeta acţiunea, însă asta nu 
garantează faptul că va continua toată viaţa să facă asta. În schimb, Matt DeLisi20, consideră 
că este foarte important momentul producerii primei acţiuni infracţionale, asta pentru că, 
odată cu înaintarea în vârstă şi cu etapa maturizării, tendinţa spre delincvenţă se va diminua. 
„Tinerii care debutează devreme în cariera infracţională prezintă un risc ridicat de a fi implicaţi în 
mai multe fapte delincvente de-a lungul vieţii, în timp ce tinerii care îşi marchează activitatea 
criminală prin infracţiuni comise mai târziu, prezintă un risc scăzut de a mai comite şi alte 
fapte delincvente”21. 

Factorii de risc ai delincvenţei se rezumă, conform teoriilor, la raporturile dintre indivizi 
şi societate, mediu, familie, prieteni, comunitate, şcoală etc. Unul dintre factorii predominanţi 
ai producerii delincvenţei este reprezentat de practicarea violenţei, întrucât „violenţa este 
rezultatul influenţelor exercitate asupra comportamentului de către factori care se manifestă la 
nivelul individului, al relaţiilor interpersonale, al comunităţii şi al societăţii”22.  

Despre teoria alegerii de a fi face parte din grupul de delincvenţi, Maurice Cusson, într-
una din lucrările sale „La délinquance, une vie choisie. Entre plaisir et crime”, susţine că 
persoana delincventă îşi alege propriul destin, iar delincvenţa reprezintă doar o simplă alegere 
a modului în care acesta vrea să-şi trăiască viaţa, motivele pentru care alege să facă acest 
lucru, fiind în corelaţie cu studiile şi locul de muncă, situaţia economică a societăţii, cu 
nivelul de educaţie sau viaţa familială; individul cu un mod de viaţă delincvent: „este expus 
atracţiei faţă de bande, scapă controlului parental, actele delincvente îi sunt rareori 
sancţionate, este înconjurat de multe ţinte vulnerabile, este lipsit de capital şcolar, social şi 
profesional, trebuie să facă faţă unei pieţe a locurilor de muncă deprimantă”23. 
                                                 

18 Ioan DURNESCU, Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică, Polirom, Iaşi, 2011, p.64 
19 Marc, LE BLANC, ”La conduite déviante des adolescents: son développement et ses causes” în Marc LE 

BLANC, Marc Ouimet, Denis Szabo (eds.), Traité de criminologie empirique, Les Presses de l’Universite de 
Montréal, 2003, p.374 

20 Matt DELISI, Career criminals in Society, Sage Publications, 2005 
21 Ioan DURNESCU, Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică, Polirom, Iaşi, 2011, p.67 
22 Etienne KRUG, Linda DAHLBERG, James MERCY, Anthony ZWI, Raphael LOZANO – ASCENIO, 

Rapport Mondiale sur la violence et la santé, Organisation Mondiale de la Santé, Geneva, 2002, pp. 12-13. 
23 Maurice CUSSON, La délinquance, une vie choisie. Entre plaisir et crime, Hurtubise inc., Montréal, 2005, p.185  
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Aşadar, ca urmare a acestei teorii, putem spune că delincventul ia decizii nu numai în 
funcţie de ceea ce-l defineşte pe el, de propria personalitate, ci şi în funcţie de mediul social în 
care a crescut şi s-a dezvoltat. „Delincventul este o fiinţă capabilă de a face alegeri adaptate 
circumstanţelor în care este aruncat”24. 

Interesantă de urmărit şi înţeles este şi teoria asocierilor diferenţiale care îi aparţine lui 
Edwin Sutherland, a cărui opinie se rezumă la faptul că un comportament delincvent se poate 
învăţa prin intermediul asocierii la alte grupuri delincvente. Învăţarea comportamentului 
delincvent se poate face prin tehnici de reproducere a unor acte de ordin infracţional, văzute 
la alte persoane, prin aducerea şi împărtăşirea de argumente negative a tot ceea înseamnă 
legislaţie şi coduri legale, prin asocierea cu modele delincvente şi prin adoptarea unor 
conduite sau valori ce se regăsesc la grupul al cărui membru este25. 

Comportamentul delincvent poate fi observat şi în cadrul teoriei subculturilor delinc-
vente. Prin intermediul acestor teorii, persoanele ajung să comită acte infracţionale ca urmare 
a nereuşirii şi a frustrărilor apărute de-a lungul timpului, pe parcursul vieţii. Subculturile 
delincvente pot fi de trei tipuri, respectiv subculturi conflictuale şi violente regăsite la tinerii 
care vor cu orice preţ să se afirme într-un grup, subculturile evazioniste în care indivizii 
preferă să se drogheze, ca urmare a eşecului lor, şi subculturile criminale, prin intermediul 
cărora persoanele aleg să se aventureze în lumea delincvenţei, cu scopul de a obţine în mod 
rapid şi eficient bunurile dorite şi de a-şi îndeplini unele dorinţe26. 

Concluzii 

Ca urmare a celor menţionate, vedem că atât devianţa cât şi delincvenţa, sunt două 
concepte ce produc numeroase acţiuni, atât la nivel micro, cât şi macro, şi pun în pericol atât 
statusul şi modul de viaţă ale unui individ, cât şi modul de funcţionare al unei societăţi. 

Cauzele delincvenţei şi ale comportamentului delincvent sunt nişte indicii clare a lipsei 
unei bune colaborări între individ şi societate, iar pentru diminuarea abaterii de la normele 
sociale, un rol esenţial îl pot avea şi instituţiile specializate şi agenţii oficiali, care ar putea 
interveni în acest sens.  

„Actul delincvent, ca atare, reprezintă expresia unui şir de acţiuni de acţiui şi conduite 
care contrastează puternic cu normele de convieţuire existente în cadrul familiei, instituţiilor 
şi ale societăţii”27. 
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Rezumat 
Pornind de la cadrul legislativ în vigoare în România, şi anume, Legea nr. 656/2002 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a deciziilor de interpretare a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi respectiv a Curţii Constituţionale din România, practica 
judiciară urmează în mod firesc un proces de uniformizare, de predictibilitate pentru 
justiţiabili, astfel încât pe viitor hotărârile judecătoreşti în acest domeniu să nu mai suscite 
atâtea controverse. Este cu atât mai important acest proces întrucât aspectele vizate, cum ar 
fi cele privind subiectul activ al infracţiunii, modalităţile alternative ale acesteia, caracterul 
autonom, măsurile de siguranţă care pot fi dispuse sunt determinante mai ales prin prisma 
efectelor pe care le produc asupra patrimoniilor persoanelor vizate, suspectate sau chiar 
condamnate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Fireşte că, dincolo de 
controversele ivite în doctrină şi jurisprudenţă cu privire la multe dintre temele juridice aflate 
pe agendă, spălarea banilor, modul de prevenire şi combatere a acestui fenomen, urmată de 
modalităţile de recuperare ale produsului infracţional, reprezintă la acest moment o provocare 
continuă pentru toate statele lumii în contextul în care grupările de criminalitate organizată 
îşi dezvoltă continuu şi îşi rafinează, atât modul şi metodele de comitere a infracţiunilor 
generatoare de mari venituri ilicite, cât şi cele care privesc ascunderea produsului infrac-
ţional de ochii autorităţilor, concomitent cu găsirea unor alternative pentru spălarea acestora. 

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; subiect activ; infracţiune autonomă; modalităţi alter-
native; confiscare specială. 

Introducere 

În cadrul actului normativ cu relevanţă în domeniu, respectiv Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării terorismului, în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a-c, este definită infracţiunea 
de spălare a banilor şi, totodată, este prevăzută pedeapsa cu închisoare de la 3-10 ani pentru:  

a. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, 
în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a cestor bunuri ori în scopul de a ajuta 
persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, 
judecată sau executarea pedepsei; 
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b. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a 
circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile 
provin din săvârşirea de infracţiuni; 

c. dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvâr-
şirea de infracţiuni; 

Încă de la începutul adoptării primei reglementări în domeniu, şi ne referim aici la Legea 
nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, au existat dispute în doctrină 
privitor la modul de interpretare a normei juridice. Mai întâi de toate s-a adus în discuţie 
necesitatea existenţei unei condamnări definitive pentru infracţiunea premisă generatoare de 
„bani murdari”, astfel încât produsul infracţional dobândit să facă obiectul operaţiunilor 
specifice de spălare a banilor. Unele opinii, în special dintre practicieni, sugerau chiar necesi-
tatea demonstrării faptului că banii care făceau obiectul tranzacţiilor suspecte şi care urmau a 
fi investigate, să reprezinte în fapt chiar produsul primar al infracţiunii premisă.  

Ulterior, prin adoptarea Legii nr. 656/2002, act normativ adoptat în special ca urmare a 
intensificării la nivel internaţional al luptei împotriva finanţării terorismului după evenimen-
tele din 11 septembrie 2001, s-au pus bazele unor mecanisme mai complexe de prevenire şi 
investigare a fenomenului infracţional specific spălării banilor. Cu această ocazie, deşi s-au 
păstrat în continuare diferenţele de opinii, cadrul normativ adoptat a oferit practicienilor în 
domeniu un instrument util, şi mai puţin supus interpretărilor subiective de realizare a 
scopului urmărit.  

Deşi s-a observat conturarea unei anumite jurisprudenţe în domeniu, trebuie totuşi punctat 
faptul că încă au existat diferenţe de abordare, atât la nivel teoretic cât şi practic, cu privire la 
anumite probleme identificate în modul de interpretare a cadrului sancţionator. Ne referim 
aici, în special, la clarificarea caracterului autonom al infracţiunii de spălare a banilor, a 
subiectului activ al acesteia şi la modul de dispunere a măsurii de siguranţă a confiscării 
speciale, în cazul unor sume de bani care au făcut obiectul infracţiunii premisă, precum şi a 
operaţiunilor de spălare. 

Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind infracţiunea de spălare a banilor 

La data de 8 iunie 2016, reunită în completul pentru dezlegarea de principiu a unor ches-
tiuni de drept în materie penală, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a examinat 
sesizarea formulată de către Curtea de Apel Alba-Iulia - Secţia Penală prin intermediul căreia 
s-a solicitat a fi date dezlegări de principiu următoarelor chestiuni de drept, [1]: 

- dacă acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, 
republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori 
disimularea şi respectiv, dobândirea, deţinerea ori folosirea) reprezintă modalităţi alternative 
distincte de săvârşire a infracţiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale 
elementului material al laturii obiective a infracţiunii de spălare a banilor?; 

- dacă subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor poate fi acelaşi cu subiectul activ 
al infracţiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?; 

- dacă infracţiunea de spălare a banilor este o infracţiune autonomă sau este o infracţiune 
subsecventă aceleia din care provin bunurile? 

În vederea soluţionării problemelor de drept deduse judecăţii, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie din România a solicitat puncte de vedere curţilor de apel, Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, Direcţiei legislaţie, studii şi documentare şi 
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informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România, precum şi 
facultăţilor de drept.  

Cu privire la unele din aceste aspecte în doctrină s-au exprimat mai multe puncte de 
vedere. De altfel, unii dintre practicienii şi totodată teoreticenii din ţara noastră [2], şi-au 
exprimat opinia în sensul în care, potrivit interpretărilor corelate a prevederilor Convenţiilor 
Consiliului Europei, ţara noastră are facultatea şi nu obligaţia să prevadă că infracţiunile de 
spălare a banilor se aplică şi persoanelor care au săvârşit infracţiunile premisă. Potrivit unor 
opinii mai radicale [3], se poate afirma cu toată tăria că autorul sau participantul la infrac-
ţiunea principală (predicat generatoare de produs infracţional), nu poate fi subiect activ al 
infracţiuni de spălare de bani. S-a precizat de către autor că expresia „cunoscând că bunurile 
provin din săvârşirea de infracţiuni”, a fost folosită de către legiuitor tocmai în ideea de a 
delimita sfera subiecţilor activi ai infracţiunii de spălare de bani, şi de a exclude evident per-
soanele care au participat în orice calitate la comiterea infracţiunii de bază. 

În ceea ce priveşte prima chestiune de drept adusă în discuţie, şi anume „dacă acţiunile 
enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, republicată, cu modifi-
cările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea şi respectiv, 
dobândirea, deţinerea ori folosirea), reprezintă modalităţi alternative distincte de săvârşire a 
infracţiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al 
laturii obiective a infracţiunii de spălare a banilor?”, opiniile instanţelor judecătoreşti din Ro-
mânia au fost împărţite, în sensul în care, pe de o parte, s-a susţinut ideea că acţiunile cuprinse 
în norma de incriminare ar putea fi considerate modalităţi normative distincte de săvârşire a 
infracţiunii şi, implicit, în cazul comiterii unora dintre acestea am fi în situaţia unui concurs 
de infracţiuni (C.A. Constanţa, C.A. Tg-Mureş, C.A. Bacău, în parte C.A. Bucureşti, C.A. Piteşti, 
C.A, Iaşi, C.A. Timişoara, C. A Cluj), iar pe de altă parte, în cazul succesiunii unor activităţi 
ce pot fi circumscrise uneia sau mai multor dintre respectivele acţiuni, ne-am situa în cazul 
comiterii unei singure infracţiuni de spălare de bani în formă continuată, acţiunile în discuţie 
reprezentând doar variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracţiunii 
(C.A. Galaţi, C.A. Oradea, C.A. Bucureşti în parte, C.A. Alba-Iulia, C.A. Craiova). Şi în ceea 
ce priveşte această chestiune, în opinia unor autori [2], în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin ratificarea Convenţiilor Consiliului Europei, am fost obligaţi să introducem ca infracţiuni 
şi elementele de achiziţionare, deţinere şi folosire a produsului infracţional în măsura 
compatibilităţii cu principiile constituţionale. 

Pentru cea de a doua chestiune de drept pusă în discuţie, şi asupra căreia îi revenea 
îndatorirea de a se pronunţa, şi anume „dacă subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor 
poate fi acelaşi cu subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie 
diferit de acesta?”, opinia cvasimajoritară a instanţelor judecătoreşti a fost aceea că, potrivit 
legislaţiei şi interpretărilor date de jurisprudenţă şi opiniile unor specialişti în domeniu, 
subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor poate fi acelaşi cu subiectul activ al infrac-
ţiunii predicat din care provin bunurile ce sunt supuse procesului de spălare, fără a deosebi 
între modalităţile de săvârşire a infracţiunii. În ceea ce priveşte această chestiune, se poate 
observa că nu au existat nuanţări de interpretare pe fiecare variantă sau modalitate alternativă 
de săvârşire a infracţiunii. Practic nu a fost o opinie separată care să trateze în special 
modalitatea în care incriminarea activităţii unui participant la infracţiunea predicat, şi care 
ulterior ar fi fost implicat şi în comiterea uneia dintre acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 
alin. 1 lit. c, nu ar intra în conflict de natură juridică cu principiul ne bis in idem, având în 
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vedere tocmai faptul că o urmare firească a unei infracţiuni predicat generatoare de produs 
infracţional ar fi dată de o împosedare, deţinere şi eventual folosire a respectivului bun sau 
produs. 

În final, ultima problemă supusă dezbaterii instanţei supreme, s-a referit la modalitatea 
în care poate fi privită infracţiunea de spălare a banilor în interpretarea jurisprudenţei din 
România, şi mai exact „dacă infracţiunea de spălare a banilor este o infracţiune autonomă sau 
este o infracţiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?”. Referitor la această problemă 
supusă atenţiei, s-au conturat de asemenea două opinii, în sensul în care, pe de o parte, 
infracţiunea de spălare a banilor a fost considerată o infracţiune autonomă care poate fi dedusă 
judecăţii chiar şi în lipsa unei soluţii de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei, de 
renunţare la aplicarea pedepsei şi chiar de achitare pe alte temeiuri decât cele care fac referire 
la lipsa faptei sau neprevederea ei în zona penală (C.A. Constanţa, C.A. Braşov, C.A. Oradea, 
C.A. Tg-Mureş, C.A. Ploieşti, C.A. Bucureşti şi C.A. Craiova), iar pe de altă parte, s-a 
susţinut necesitatea existenţei unei condamnări pentru infracţiunea premisă din care provin 
bunurile sau banii ce fac obiectul procesului de spălare (C.A. Galaţi, C.A. Timişoara). 

Procedând la analizarea tuturor aspectelor, cu luarea în considerare a opiniilor exprimate, 
jurisprudenţa şi a punctelor de vedere solicitate în scris, ce au stat la baza întocmirii raportului 
de către judecătorul raportor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a reţinut că: 
infracţiunea de spălare de bani are trei variante, şi anume: cele prevăzute la literele a, b, c din 
cadrul alineatului 1 al articolului 29 din Legea 565/2002. Elementul material al infracţiunii se 
poate săvârşi în una dintre cele şapte modalităţi alternative. De aici, concluzia că, odată realizată 
una din acţiunile specifice elementului material se va produce consumarea infracţiunii, iar o 
eventuală altă faptă, ce s-ar circumscrie aceluiaşi element material şi realizată în baza aceleaşi 
rezoluţii infracţionale, nu ar face decât să fim în prezenţa unei singure infracţiuni de spălare 
de bani, practic o unitate infracţională. 

 
Prin aderarea la Convenţia de la Varşovia, statul român nu a exprimat rezerve în ceea ce 

priveşte problema subiectului activ al infracţiunii de spălare de bani, aşa cum de altfel avea 
posibilitatea recunoscută de documentul susmenţionat şi, astfel, din punct de vedere teoretic 
nu există vreun impediment ca o anumită persoană să poată fi acuzată de săvârşirea unui 
concurs de infracţiuni, adică a unei infracţiuni predicat, urmată de o infracţiune de spălare de 
bani. De altfel, în susţinerea interpretării date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 
România a fost prezentată şi Decizia nr. 73/2011 a Curţii Constituţionale a României, care 
fiind sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 
republicată, cu modificările ulterioare, pe considerentul că s-ar încălca principiul ne bis in 
idem, deoarece persoana considerată vinovată de săvârşirea infracţiunii din care provin 
bunurile ce constituie obiect material al infracţiunii de spălare de bani este cercetată şi urmă-
rită încă o dată pentru însuşirea aceloraşi bunuri, a concluzionat că dispoziţiile legale criticate 
sub aspectul lipsei de previzibilitate sunt constituţionale, deoarece acestea stabilesc criterii 
obiective de apreciere a caracterului penal al operaţiunilor săvârşite în legătură cu bunul sau 
sumele rezultate dintr-o anumită infracţiune. În opinia unor autori [3], considerentele Curţii 
Constituţionale a României trebuie interpretate din perspectivă strict procesuală, însă având în 
vedere principiul de drept substanţial, potrivit căruia nimeni nu poate fi tras la răspundere 
penală de două ori pentru aceeaşi faptă, nu se poate concluziona, pe cale de consecinţă, că se 
pot reţine în concurs ideal infracţiunea din care rezultă banii sau produsele ce fac obiectul 
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spălării şi infracţiunea de spălare de bani. În sprijinul afirmaţiei au fost aduse în discuţii 
elemente de drept comparat. Astfel, se exemplifică modalitatea de incriminare din alte state: 
Statele Unite ale Americii nu sancţionează persoana care a comis fapta principală, nici 
legislaţia germană nu incriminează fapta celui care a comis sau a determinat săvârşirea infrac-
ţiunii principale, cu excepţia complicelui care poate fi sancţionat, dacă pentru fapta primară 
este sancţionat mai aspru [4]. Totuşi, trebuie precizat şi faptul că, în interpretarea dată de 
Curtea Constituţională a României se subliniază aspectul că infracţiunea de spălare de bani nu 
trebuie reţinută în oricare din situaţiile în care autorul infracţiunii predicat realizează şi o 
acţiune ce s-ar circumscrie elementului material al incriminării susmenţionate, şi că revine 
organelor judiciare sarcina de a decide, în situaţii concrete, dacă este sau nu cazul să se reţină 
concursul de infracţiuni. 

Pentru cea de a treia problemă de drept pusă în discuţie, formularea răspunsului a fost 
mai facilă, şi acest lucru deoarece, atât în Convenţia de la Varşovia, cât şi, de altfel, din 
conţinutul art. 29 alin. 4 din Legea 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, se 
prevăd dispoziţii care o clarifică destul de limpede şi anume: „fiecare parte se va asigura că o 
condamnare anterioară sau simultană pentru o infracţiune predicat, nu este o condiţie pentru o 
condamnare pentru infracţiunea de spălare de bani” (art. 9 paragraful 5 Convenţia de la Var-
şovia); „cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din 
circumstanţele faptice obiective” (art. 29 alin. 4 din Legea 656/2002 republicată). 

A reieşit astfel aproape evident aspectul că, infracţiunea de spălare a banilor este o infrac-
ţiune autonomă, necondiţionată de existenţa unei soluţii de condamnare (amânare a aplicării 
pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei) pentru infracţiunea din care provin bunurile. 

 
Concluzionând, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a decis să admită sesiza-

rea formulată de Curtea de Apel Alba-Iulia privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi a stabilit cu titlu obligatoriu următoarele:  

a. acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea 656/2002, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, respectiv schimbarea sau transferul, ascunderea ori disi-
mularea, dobândirea, deţinerea ori folosirea, sunt modalităţi alternative ale elementului 
material al infracţiunii unice de spălare a banilor;  

b. subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor poate fi şi subiect activ al infracţiunii 
din care provin bunurile; 

c. infracţiunea de spălare a banilor este o infracţiune autonomă, nefiind condiţionată de 
existenţa unei soluţii de condamnare pentru infracţiunea din care provin bunurile. 

 
Odată cu publicarea Deciziei nr. 16 din 8 iunie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

pentru dezlegarea unor chestiuni în materie penală, părea a fi fost tranşate în mod definitiv 
problemele de drept în discuţie şi că pe viitor nu vor mai avea loc discuţii privind modul de 
interpretare a dispoziţiilor legale şi pe cale de consecinţă şi hotărârile judecătoreşti în cazul 
infracţiunilor de spălare a banilor nu vor mai fi susceptibile de a fi criticate pe aceste 
considerente. Trebuie precizat totuşi că, până la momentul adoptării acestei decizii, au existat 
hotărâri judecătoreşti ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România care erau complet 
opuse pe acest subiect. Pentru exemplificare putem cita din Decizia nr. 147/2011: „infrac-
ţiunea de spălare a banilor, asemenea infracţiunilor de tăinuire şi favorizare a infractorului 
sunt infracţiuni distincte de infracţiunile prin care s-a obţinut produsul infracţiunii. Caracterul 
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subsecvent al infracţiunii de spălarea banilor reiese din împrejurarea că ea derivă dintr-o 
infracţiune care este situaţia premisă. Deci subiectul activ al celor două infracţiuni nu poate fi 
una şi aceeaşi persoană”. Pe de altă parte prin Decizia nr. 836/2013, s-a considerat că: 
„infracţiunea de spălare a banilor poate fi imputată oricărei persoane, iar subiectul activ al 
infracţiunii nu este calificat, putând avea această calitate orice persoană fizică care îndepli-
neşte condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii şi, în consecinţă, participantul la 
infracţiunea principală poate fi subiect activ al infracţiunii”. 

 
O altă chestiune ce a suscitat pentru foarte multă vreme discuţii aprinse în doctrină, şi 

pentru care au fost pronunţate soluţii diametral opuse de către instanţele de judecată din 
România, se referă la impunerea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de 
bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani şi care provin din săvârşirea infrac-
ţiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor de bani 
reprezentând obligaţii fiscale, în cazul reţinerii în concurs a infracţiunilor de evaziune fiscală 
şi spălare de bani. 

Trebuie precizat faptul că anterior pronunţării Deciziei cu nr. 23 din 19 septembrie 2017 
de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, practica judiciară în acest domeniu 
cunoştea mai multe opinii [5]:  

a. confiscarea specială, în temeiul art. 33 din Legea nr. 656/2002, nu se impune conco-
mitent cu obligarea la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare 
a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală; 

b. confiscarea specială, în temeiul art. 33 din Legea 656/2002, se poate dispune, dar 
numai asupra bunurilor care provin din comiterea infracţiunii premisă (evaziunea fiscală); 

d. confiscare specială, în temeiul art. 33 din Legea 656/2002, se dispune asupra diferenţei 
dintre valoarea bunurilor reciclate şi valoarea bunurilor care constituie obiect al infracţiunii de 
evaziune fiscală; 

e. confiscarea specială, în temeiul art. 33 din Legea 656/2002, se dispune asupra valorii 
bunurilor reciclate, indiferent dacă subiectul activ a fost sau nu obligat să plătească sau chiar a 
plătit sume reprezentând contravaloarea bunurilor care au format obiect al infracţiunii de 
evaziune fiscală. 

Pentru aceste motive se impunea cu necesitate, clarificarea modului în care problema de 
drept pusă în discuţie necesita să fie interpretată, în mod unitar, de către instanţele de judecată, de 
o manieră care să asigure predictibilitate şi uniformitate în hotărâri.  

Curtea de Apel Bucureşti, pe rolul căreia s-a aflat dosarul penal nr. 27910/3/2015 a solicitat 
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiunii de drept şi anume dacă: „în 
interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în 
ipoteza concursului de infracţiuni, dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de 
spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani 
ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de 
evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii 
fiscale datorate statului, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi, în caz afirmativ, 
suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au 
avut la bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a 
săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale?” 
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În vederea pronunţării cu privire la problema de drept supusă atenţiei, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a cerut puncte de vedere de la curţile de apel din ţară, Parchetului Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei legislaţie, studii şi documentare şi informatică juridică 
din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, specialiştilor din cadrul facultăţilor de drept ai 
universităţilor din România. 

Aşa cum s-a precizat în chiar considerentele deciziei [6], opinia majoritară exprimată a 
fost exprimată în sensul că: „în ipoteza concursului de infracţiuni, dintre infracţiunea de 
evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii confiscării speciale 
a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din 
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata 
sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de 
evaziune fiscală”, şi că valoarea totală a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale 
pot face obiectul confiscării. Într-o altă opinie, ce este drept minoritară, s-a susţinut contrariul, 
în sensul că nu poate fi dispusă măsura de siguranţă a confiscării speciale pentru sumele de 
bani care au făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani şi în acelaşi timp să fie obligaţi 
inculpaţii la plata sumelor de bani reprezentând obligaţii fiscale. Argumentul care a stat la 
baza respectivei opinii a fost exprimat în sensul că, în măsura în care produsul infracţiunii de 
evaziune fiscală este în acelaşi timp şi obiectul infracţiunii de spălare de bani, iar suma de 
bani nu se mai află în posesia inculpaţilor, fiind obligaţi la despăgubiri în favoarea părţii 
civile, confiscarea specială rămâne fără temei legal, întrucât s-a înlăturat starea de pericol prin 
deposedarea inculpatului de respectivul folos. 

Având în vedere opiniile exprimate şi de către judecătorul raportor, în privinţa fondului 
chestiunii de drept care a făcut obiectul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în 
considerente între altele, următoarele: 

a. „potrivit dispoziţiilor art. 107 alin. 1 din Codul penal, măsurile de siguranţă au ca scop 
înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală”; 

b. „în cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, se aplică 
dispoziţiilor art. 112 alin. 1, lit. e) din Codul Penal privind confiscarea specială a bunurilor, 
articol care arată în mod expres că sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin 
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în 
măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia”; 

c. „în cazul infracţiunii de evaziune fiscală, indiferent dacă această infracţiune intră sau nu 
în concurs cu infracţiunea de spălare a banilor, sumele de bani reprezentând obligaţiile fiscale 
datorate statului nu pot face concomitent obiect al obligaţiei de plată a inculpatului, atât ca efect 
al confiscării speciale, cât şi ca efect al obligării inculpatului la plata despăgubirilor”. 

Totodată, instanţa supremă a lăsat la aprecierea instanţelor de judecată de fond, posibili-
tatea de a verifica, în baza probelor administrate în respectivele cauze, dacă întreaga sumă de 
bani obţinută a avut la bază sau nu operaţiuni legale şi dacă acestea au fost supuse procesului 
de „albire” şi, bineînţeles, posibilitatea ca aceste sume să poată face obiectul măsurii de 
siguranţă a confiscării speciale. 

În final, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a stabilit că: „în interpretarea 
dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza 
concursului de infracţiuni dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a 
banilor, nu se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării sumelor de bani ce au făcut 
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obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune 
fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale 
datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală”. 

Astfel, se poate spune că, în interpretarea dată de instanţa supremă, confiscarea specială 
în temeiul art. 33 din Legea nr. 656/2002, este exclusă în cazul în care instanţa de judecată de 
fond a dispus plata de către inculpat a sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului. 

Decizia Curţii Constituţionale din România 

În momentul în care, lucrurile în acest domeniu intrau într-o oarecare logică juridică, şi 
diferenţele de opinii atât în mediul universitar cât şi în cazul profesioniştilor care aveau 
sarcina să aplice prevederile Legii nr. 656/2002, păreau a fi estompate, determinând astfel ca 
eforturile persoanelor implicate în domeniu să se concentreze mai mult pe aspecte legate de 
întărirea cadrului legislativ şi instituţional în privinţa prevenirii şi descoperirii din stadii 
incipiente a încercărilor de efectuare a unor astfel de operaţiuni, Curtea Constituţională a 
României [7] a fost sesizată cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, excepţie 
ridicată din oficiu de către Tribunalul Mureş - Secţia Penală, cu privire la dispoziţiile art. 29 
alin. 1 lit. c din legea mai sus-menţionată în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 
2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor chestiuni în materie penală 
referitoare la infracţiunea de spălare a banilor. 

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum este prezentată în preambulul 
hotărârii, se susţine că „norma penală de la art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 are un 
caracter general şi ambiguu, neindicând în mod clar şi de o manieră concretă, în ce constă 
conduita incriminată, respectiv care este sfera de cuprindere a sintagmei „dobândirea, deţinerea 
sau folosirea de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni”, şi că, pentru 
aceste motive, textul criticat este lipsit de previzibilitate, având ca rezultat ducerea în derizoriu a 
infracţiunii analizate, întrucât orice deţinere sau folosire, a oricăror bunuri, cunoscând că 
provin din săvârşirea unor infracţiuni, ar putea forma conţinutul constitutiv al acesteia”. Mai 
mult decât atât, se argumentează şi faptul că infracţiunea de spălare de bani ar trebui să aibă o 
componentă dolosivă, de deghizare, de încercare de pierdere a urmei, a provenienţei ilicite a 
bunurilor şi că, de altfel, în actuala reglementare şi interpretare, infracţiunea de spălare de bani 
este greu de diferenţiat de infracţiunea de tăinuire prevăzută de art. 270 alin. 1 din Codul Penal.  

Concluzii 

În urma analizării tuturor argumentelor aduse în discuţie, Curtea Constituţională a 
României a concluzionat faptul că, participantul la infracţiunea principală nu poate fi subiect 
activ al infracţiunii de spălare a banilor în varianta dobândirii, deţinerii sau folosirii, 
deoarece el a devenit deţinător al bunului prin comiterea faptei principale şi, evident, în 
virtutea acestui fapt el poate folosi implicit bunul dobândit. 
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Rezumat 
Procesul penal are rolul de a crea cadrul procesual, cu drepturi şi obligaţii pentru toţi 

participanţii, în care organele judiciare să stabilească dacă o anumită faptă constituie 
infracţiune şi, astfel, să procedeze la tragerea la răspundere penală a celor care se fac vino-
vaţi de comiterea acesteia. Un rol deosebit de important în economia unui proces echitabil îl 
reprezintă informarea acuzatului despre cauza şi natura acuzaţiei, cu implicaţii directe 
asupra legalităţii şi loialităţii administrării probatoriului. 

Cuvinte-cheie: încadrare juridică a faptei; natura acuzaţiei; informare acuzat; proces 
echitabil. 

Consideraţii introductive 

Procesul penal are rolul de a crea cadrul procesual în care organele judiciare să stabilească 
dacă o anumită faptă se încadrează în sfera ilicitului penal, întrunind elementele constitutive 
ale unei infracţiuni şi, pe cale de consecinţă, să procedeze la tragerea la răspundere penală a 
celor care se fac vinovaţi de comiterea acesteia.  

Un rol deosebit de important în economia procesului penal îl joacă încadrarea juridică a 
faptei, aceasta fiind cea care determină competenţa materială a organelor judiciare care să 
efectueze urmărirea penală şi apoi pe cele care să desfăşoare judecata.  

Totodată, în vederea asigurării unui proces echitabil, dispoziţiile art. 6 din Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului1 impun, printre altele, informarea acuzatului despre cauza şi natura 
acuzaţiei aduse, cu implicaţii directe asupra legalităţii şi loialităţii administrării probatoriului. 

În concret, dispoziţiile art. 6 alin. 3 lit. a din CEDO prevăd că orice acuzat are, în special, 
dreptul „să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege, şi în mod 
amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa”. 

Rezultă că informarea asupra acuzaţiei priveşte două aspecte, de o importanţă egală, şi 
anume fapta de care persoana este acuzată, ce desemnează cauza acuzaţiei, respectiv înca-
drarea juridică a faptei, ce priveşte natura acuzaţiei. 

În continuare vom analiza importanţa încadrării juridice a faptei din perspectivă procesual 
penală, cu accente pe respectarea dreptului la un proces echitabil. 

1. Semnificaţia încadrării juridice a faptei  

Legea penală nu oferă o definiţie a ceea ce înseamnă încadrarea juridică a faptei, însă 
literatura şi practica juridică sunt constante în a aprecia că aceasta desemnează, corespondenţa 
dintre fapta materială dedusă cercetării sau judecăţii şi norma legală ce o incriminează.  
                                                 

1 Convenţia din 1950 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin Proto-
coalele nr. 3, 5 şi 8, şi completată prin Protocolul nr. 2, semnată la Roma, în vigoare din 04 noiembrie 1950. 
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Deşi, în aparenţă lucrurile par tranşate, cu toate acestea există opinii divergente în 
legătură cu întinderea noţiunii de încadrare juridică a faptei, unii autori fiind de părere că 
aceasta nu se referă numai la corespondenţa dintre fapta şi norma cuprinsă în textul de lege 
care incriminează infracţiunea respectivă, ci se referă la corespondenţa dintre faptă şi tota-
litatea normelor care-i determină caracterizarea juridică2, în timp ce alţi autori consideră că 
prin încadrarea juridică a faptei se înţelege stabilirea denumirii infracţiunii şi a dispoziţiei 
penale care o prevede, fără luarea în considerare a circumstanţelor atenuante ori agravante3. 

Dintre cele două orientări, considerăm că prima este mai întemeiată, în special prin prisma 
rolului încadrării juridice a faptei, de a contribui, alături de descrierea faptei, la informarea 
acuzatului în legătură cu ceea ce i se impută. Ori, în aceste condiţii, considerăm că este impor-
tant ca acuzatului să îi fie aduse la cunoştinţă eventualele circumstanţe atenuante incidente, 
precum comiterea faptei în stare de provocare, de depăşire a limitelor legitimei apărări sau a 
stării de necesitate ori, din contră, sau eventualele circumstanţe agravante, precum comiterea 
săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, dato-
rată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze, săvârşirea infracţiunii de către o 
persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea 
de urgenţă ori săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, gen, orientare sexuală etc.4. Aceeaşi este situaţia din punctul nostru de vedere şi în 
privinţa cauzelor de atenuare sau de agravare a răspunderii penale. 

Apreciem că, atât timp cât anumite împrejurări pot conduce, potrivit legii, la atenuarea 
sau agravarea situaţiei juridice a unui inculpat, acesta trebuie să fie informat asupra acestora, 
lucru posibil, cel mai eficient, prin includerea lor în încadrarea juridică a faptei. 

2. Rolul încadrării juridice a faptei 

Încadrarea juridică a faptei are o importanţă deosebită în economia unui proces penal, 
aceasta fiind cea care stabileşte în primul rând competenţa materială a organelor judiciare, 
pentru ca apoi să contribuie alături de descrierea faptei la informarea acuzatului asupra ceea 
ce i se impută, dar şi la fixarea obiectului şi limitelor judecăţii.  

În ceea ce priveşte competenţa organelor judiciare, dispoziţiile procesual penale stabilesc 
abilitarea organelor judiciare de a cerceta sau judeca o anumită faptă, în funcţie de încadrarea 
juridică dată acesteia, ceea ce desemnează în fapt competenţa materială a organelor judiciare. 
Imediat după înregistrarea actului de sesizare şi după analiza îndeplinirii condiţiilor de formă 
şi fond ale acestuia, conform dispoziţiilor art. 294 din C.proc.pen., organul judiciar este 
obligat să îşi verifice competenţa prin încadrarea juridică a faptei indicate în actul de sesizare, 
operaţiune ce presupune identificarea normei legale celei mai apropiate care incriminează 
fapta reclamată. În situaţia în care infracţiunea stabilită este dată de lege în competenţa sa, iar 
celelalte forme de competenţă (personală, teritorială) nu stabilesc alt organ competent, 
organul judiciar începe urmărirea penală cu privire la faptă şi demarează cercetările penale. În 
caz contrar, organul de urmărire penală îşi declină competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea organului prevăzut de lege ca fiind competent.  
                                                 

2 M. Udroiu, Procedură penală. Partea Specială, ed. 4, editura C.H. Beck, p. 75; G.Marcov, Despre încadrarea 
juridică, în R.R.D. nr. 2/1967, p. 106. 

3 N. Volonciu, A.S. Uzlău, ş.a., Noul Cod de procedură penală comentat, editura Hamangiu 2014, p. 784; I.C.C.J., 
s.pen., dec. nr. 3679/2003, în Pro Lege nr. 1/2005, p. 193, apud Gr.Gr. Theodoru, op. cit., p. 593; 

4 Art. 75 şi urm. din C.pen. 
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Organul judiciar ce primeşte cauza poate aprecia la rândul său că nu este competent 
material să cerceteze o anumită faptă şi astfel să o decline mai departe organului pe care îl 
consideră competent, inclusiv organului judiciar de la care a primit dosarul, situaţie ce va da 
naştere însă unui conflict de competenţă. 

Situaţia expusă se poate ivi nu numai în faza de debut a cercetărilor, ci pe tot parcursul 
procesului penal, atât în faza de urmărire penală, cât şi în cea de judecată, în funcţie de 
probele administrate în cauză şi care pot conduce la o altă situaţie de fapt decât cea descrisă în 
actul de sesizare.  

Necesitatea de a schimba încadrarea juridică a faptei poate fi determinată fie de greşita 
apreciere iniţială a încadrării, fie de descoperirea sau intervenirea ulterioară a unor împrejurări 
care conduc la reţinerea unei încadrări juridice diferite faţă de cea iniţială. Schimbarea încadrării 
juridice poate avea consecinţe inclusiv asupra obligativităţii asigurării asistenţei juridice. 

În cazul în care se impune ca încadrarea juridică să fie schimbată în cursul urmăririi 
penale într-o infracţiune ce determină competenţa altui organ de urmărire penală, inferior sau 
superior, trebuie să se dispună declinarea cauzei penale în favoarea organului competent. 
Doar pentru D.I.I.C.O.T. şi D.N.A. s-a prevăzut posibilitatea de a continua urmărirea penală 
într-o cauză disjunsă, şi care nu este dată de lege în competenţa lor materială, în timp ce restul 
parchetelor pot dispune, după declinare, preluarea cauzelor pentru a efectua urmărirea penală, 
dar doar atunci când sunt parchete ierarhic superioare celui competent potrivit legii. În schimb, 
dacă schimbarea încadrării juridice intervine în cursul judecăţii, dispoziţiile art. 49 alin. 1 din 
C.proc.pen. prevăd că instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o 
judeca, chiar dacă, după schimbarea încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei 
inferioare. Prin urmare, declinarea se dispune doar dacă infracţiunea este de competenţa 
instanţei superioare. 

Importanţa încadrării juridice corecte a faptei rezultă din împrejurarea că, legiuitorul a 
înţeles să sancţioneze cu nulitatea absolută încălcarea normelor privind competenţa materială 
a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei 
legal competente, astfel cum dispune art. 281 din C.proc.pen., şi cu nulitatea relativă, condi-
ţionată de dovedirea unei vătămări, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă 
superioară, celei legal competente. 

În forma iniţială a dispoziţiilor procedurale, încălcarea competenţei materiale a organelor 
de urmărire penală, atunci când urmărirea penală a fost efectuată de organe inferioare celor 
legal competente, a fost sancţionată doar cu nulitatea relativă, având loc o schimbare de viziune 
faţă de reglementarea vechiului Cod de procedură penală. Cu toate acestea, prin Decizia nr. 302/ 
2017, Curtea Constituţională a stabilit că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 281 alin. 1 
lit. b din C.proc.pen.5, care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea 
dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de 
urmărire penală, contravine dispoziţiilor art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 21 alin. 3 din Constituţie refe-
ritoare la statul de drept ce impune respectarea obligatorie a Constituţiei, a supremaţiei sale şi 
a legilor şi la dreptul părţilor la un proces echitabil. 

Pentru a decide astfel, Curtea a procedat la compararea dispoziţiilor procesual penale din 
vechiul şi actualul cod de procedură penală şi a stabilit că, deşi există modificări ale normelor 
                                                 

5 Art. 281 (Nulităţile absolute): (1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: (…); 
b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de 
o instanţă inferioară celei legal competente; (…); 
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ce guvernează urmărirea penală şi implicit a competenţei de realizare a acesteia, acestea nu au 
condus la diminuarea importanţei primei faze procesuale şi nici a rolului organelor de urmărire 
penală, astfel încât să se desprindă o justificare rezonabilă pentru eliminarea din categoria 
nulităţilor absolute a nerespectării dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după 
calitatea persoanei a organului de urmărire penală. Curtea a considerat că buna desfăşurare a 
activităţii organelor judiciare impune respectarea fermă a competenţei lor materiale şi după 
calitatea persoanei, iar nerespectarea acestora produce o vătămare ce constă în dereglarea 
mecanismului prin care este administrată justiţia, acesta fiind motivul pentru care dispoziţiile 
legale anterioare sancţionau încălcarea normelor de competenţă materială şi personală cu 
nulitatea absolută. Ori, modificările adoptate de noul Cod de procedură penală în această 
problemă permit aplicarea în procesul penal a unui criteriu subiectiv de apreciere din partea 
organului de urmărire penală, iar prin nereglementarea unei sancţiuni adecvate legiuitorul a 
creat premisa aplicării aleatorii a normelor de competenţă pe care le-a adoptat. Curtea a arătat 
că un argument în plus pentru care codul anterior a prevăzut sancţiunea absolută a fost acela 
de a nu pune partea în situaţia de a dovedi o vătămare a drepturilor sale, exclusiv prin neres-
pectarea de către organul de urmărire penală a dispoziţiilor referitoare la competenţa după 
materie şi după persoană, ceea ce se transformă într-o probă greu de realizat şi care echiva-
lează în fapt cu o veritabilă probatio diabolica şi, implicit, determină încălcarea dreptului 
fundamental la un proces echitabil. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a constatat că prin 
eliminarea din categoria nulităţilor absolute a nerespectării dispoziţiilor referitoare la compe-
tenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, legiuitorul nu şi-a 
îndeplinit obligaţia ce decurge din respectarea principiului legalităţii. 

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din data de 17.07.2017, însă până la 
data redactării prezentului articol, legiuitorul nu a procedat la punerea în concordanţă a 
dispoziţiilor declarate neconstituţionale cu legea fundamentală. 

În ceea ce priveşte informarea acuzatului, componentă a dreptului la un proces echitabil, 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în special, şi cea naţională, dar nu în 
mod unitar, au stabilit că acuzatul trebuie fie informat nu doar cu privire la faptele ce i se 
impută, dar şi cu privire la încadrarea juridică dată acestora, repere necesare pentru ca acesta 
să înţeleagă ce i se reproşează şi care este pedeapsa de care este pasibil şi, astfel, să îşi poată 
realiza într-un mod cât mai adecvat apărarea. Informarea trebuie să intervină atât înainte de 
prima audiere, cât şi ulterior, pe parcursul procedurii, ori de câte ori apar modificări în legătură 
cu acuzaţia. 

Astfel, instanţa europeană a arătat că dispoziţiile art. 6 alin. 3 lit. a din Convenţie impun 
ca organele judiciare naţionale să depună o diligenţă maximă cu privire la modul în care 
realizează notificarea ”acuzaţiei” către persoana interesată, deoarece începând cu acest moment, 
aceasta este oficial avizată despre o bază factuală şi juridică a învinuirii ce i se aduce. Dispo-
ziţiile menţionate recunosc acuzatului nu numai dreptul de a fi informat în legătură cu cauza 
acuzaţiei, adică despre faptele materiale ce i se reproşează, ci şi cu privire la calificarea 
juridică dată acestor fapte, în ambele situaţii, informarea urmând a fi făcută în mod detaliat, 
fără a se impune însă o modalitate anume de a realiza acest lucru. 

Mergând mai departe pe acelaşi raţionament, instanţa europeană a decis că modificarea 
acuzaţiei aduse unei persoane, indiferent că este vorba despre componenta factuală sau despre 
calificarea juridică a faptelor, trebuie adusă la cunoştinţă în aceleaşi condiţii de promptitudine, 
pentru ca aceasta să poate decide în cunoştinţă de cauză despre maniera în care să se apere. 
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Practic, Curtea a pornit de la faptul că terminologia de ”acuzaţie penală” reprezintă o 
noţiune autonomă, şi a stabilit astfel că reprezintă o acuzaţie nu numai notificarea oficială a 
reproşului de a fi comis o infracţiune, dar şi orice altă măsură ce poate avea urmări importante 
asupra situaţiei celui suspectat6. Principiul statuat de Curte vine în susţinerea punctului de 
vedere potrivit căreia încadrarea juridică nu trebuie să se limiteze doar la fapta concret 
comisă, ci şi la orice alte împrejurări legate de aceasta. 

Dispoziţiile procesual penale din noul cod au preluat soluţia legislativă din vechiul cod şi, 
în concordanţă cu standardele europene, au garantat dreptul acuzatului de a fi informat cu 
privire la faptele ce i se reţin în sarcină şi cu privire la încadrarea juridică a acestora. În legătură 
cu aducerea la cunoştinţă a încadrării juridice se impune precizarea că atât vechiul cod, cât şi cel 
actual, în forma în vigoare la data adoptării, nu au prevăzut obligaţia organelor de urmărire 
penală de a aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în cursul urmăririi penale, a schimbării de 
încadrare juridică dată faptelor, ci doar obligaţia de a o informa cu privire la extinderea 
cercetărilor cu privire la fapte noi7. În schimb, pentru faza de judecată, s-a stipulat obligaţia 
instanţei de judecată de a pune în discuţie noua încadrare juridică şi de a permite acuzatului să 
ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea. 

În lipsa unor dispoziţii legale obligatorii, în practică, unele organe de urmărire penală nu 
aduceau deloc la cunoştinţă eventualele schimbări de încadrare juridică a faptelor sau le 
aduceau la cunoştinţă doar pe cele care creau o situaţie mai grea pentru acuzat, cu încălcarea 
standardelor europene, pentru ca alte organe să aducă la cunoştinţă orice schimbare de înca-
drare juridică, chiar şi pe cele care aduceau o ameliorare a situaţiei juridice a acuzatului. 

A revenit Curţii Constituţionale rolul de a declara dispoziţiile legale menţionate ca fiind 
în contradicţie cu legea fundamentală, prin încălcarea art. 21 alin. 3 referitor la dreptul la un 
proces echitabil şi art. 24 referitor la dreptul la apărare, dar şi prin încălcarea dispoziţiilor art. 6 
parag. 3 lit. a din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
referitor la dreptul acuzatului de a fi informat, în termenul cel mai scurt, asupra naturii şi 
cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa. 

În concret, prin Decizia nr. 90/2017, publicată în M.Of. nr. 291 din 25.04.2017, Curtea a 
decis că dispoziţiile art. 311 alin. 3 din C.proc.pen. sunt neconstituţionale în măsura în care 
exclud obligaţia informării suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice. 

În cuprinsul motivării se arată că spre deosebire de dispoziţiile actualului Cod de proce-
dură penală, vechiul cod consacra aceeaşi facultate a organelor de urmărire penală de a aduce 
la cunoştinţa învinuitului sau inculpatului schimbarea încadrării juridice, dar prevedea supli-
mentar obligaţia organului de urmărire penală de a proceda în cazul adoptării unei soluţii de 
trimitere în judecată la prezentarea materialului de urmărire penală, ocazie cu care inculpatul 
lua la cunoştinţă de toate actele din dosar, inclusiv de schimbarea încadrării juridice. Ori, 
dispoziţiile actuale îl pun pe inculpat în situaţia ca după momentul punerii în mişcare a acţiunii 
penale şi când ia la cunoştinţă de încadrarea juridică dată faptelor ce i se reţin în acuzare, să 
afle ulterior, cu ocazia comunicării rechizitoriului, deci după trimiterea sa în judecată, că 
încadrarea juridică s-a schimbat, fără a avea posibilitatea de a contesta măsura sau de a 
formula apărări, fiind practic menţinut în eroare cu privire la natura acuzaţiei.  
                                                 

6 Cauza Mattoccia c/Italie, Recuil 2000-IX, parag. 59 şi cauza Padin Gestoso c/Espagne, Recueil 1999-II, p. 368, 
în C.Bârsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H.Beck, p. 544-546. 

7 Art. 311 alin. 3 din C.proc.pen.: Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea 
încadrăririi juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea. 
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Curtea Constituţională a făcut trimitere, printre altele, la cauza Mattoccia c. Italiei unde 
instanţa europeană a statuat că modificarea acuzaţiei aduse unei persoane, indiferent că este 
vorba despre natura faptelor imputate sau despre calificarea lor juridică, trebuie adusă la 
cunoştinţa ei în aceleaşi condiţii de promptitudine arătate de art. 6 parag. 3 lit. a, pentru a fi în 
măsură să dispună de facilităţile necesare organizării apărării în noile condiţii apărute. 

În ceea ce priveşte stabilirea obiectului şi limitelor judecăţii, se impune ca rechizitoriul 
să fie apt să sesizeze în mod legal instanţa de judecată şi să cuprindă, pe lângă menţiunile 
obligatorii prevăzute de lege, o descriere detaliată a faptei ce se reţine în sarcina acuzatului 
care, împreună cu corecta încadrarea juridică a acesteia, descrisă în mod satisfăcător, să fie de 
natură să permită instanţei să fixeze obiectul judecăţii, adică o anumită faptă penală clar 
determinată, încadrată din punct de vedere juridic într-un text de lege ce îi atrage competenţa.  

3. Sancţionarea neregulilor privind încadrarea juridică a faptei 

Pentru a stabili care este sancţiunea ce decurge din neregulile procesuale legate de înca-
drarea juridică a faptei, trebuie să stabilim în primul rând care sunt dispoziţiile legale 
încălcate, iar apoi care este faza procesuală în care a intervenit încălcarea. 

Poate fi vorba, după cum am arătat, despre încălcarea normelor de competenţă materială, 
de încălcarea dreptului la apărare sau de imposibilitatea de a se fixa obiectul şi limitele 
judecăţii. Primele două pot interveni atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, 
pe când cea de-a treia situaţie poate interveni doar la finalizarea urmăririi penale deoarece 
doar atunci putem vorbi despre sesizarea instanţei pentru a judeca o anumită faptă şi pe per-
soanele bănuite de comiterea ei. 

Încălcarea competenţei materiale a organelor judiciare, atunci când urmărirea sau judecata  
s-a realizat de un organ inferior, determină nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate de 
organul necompetent. Întrucât este posibil ca încadrarea juridică corectă să fie stabilită de abia 
după administrarea unor probe, legiuitorul a prevăzut o excepţie de la nulitatea absolută a 
tuturor actelor efectuate de un organ inferior, necompetent material, stipulând la art. 50 din 
C.proc.pen. că instanţa căreia i s-a trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, 
actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a declinat competenţa materială. 

Excepţia necompetenţei materiale a organului judiciar inferior poate fi invocată oricând 
până la pronunţarea hotărârii definitive, în timp ce cea a organului judiciar superior poate fi 
invocată cel mai târziu în cursul procedurii de cameră preliminară, pentru necompetenţa 
organului de urmărire penală sau a judecătorului de cameră preliminară, sau până la începerea 
cercetării judecătoreşti, pentru necompetenţa instanţei. 

În ceea ce priveşte încălcarea dreptului la apărare, determinată de lipsa informării acuza-
tului în conformitate cu standardele europene, aceasta poate fi sancţionată în cursul procedurii 
de cameră preliminară pentru încălcări intervenite în cursul urmăririi penale, ori în cursul 
judecăţii, pentru încălcări intervenite în această fază. Lipsa informării acuzatului poate 
conduce la anularea probelor administrate şi a măsurilor dispuse după momentul la care se 
impunea informarea sa. Fiind vorba despre o nulitate relativă, trebuie dovedită vătămarea cauzată 
şi faptul că aceasta nu poate fi înlăturată decât prin refacerea actului. 

Cu privire la imposibilitatea de stabilirea a obiectului şi limitelor judecăţii, revine judecă-
torului de cameră preliminară rolul de a dispune regularizarea rechizitoriului, iar apoi, dacă 
procurorul nu se conformează în termenul stabilit sau deşi se conformează, în continuare nu 
se pot stabili obiectul şi limitele judecăţii, să dispună restituirea cauzei la parchet. 



164 Devianţă şi criminalitate 

 

Este de menţionat că unele instanţe naţionale au considerat că eventualele critici ale 
inculpaţilor legate de greşita încadrare juridică a faptelor, exprimate în faza camerei prelimi-
narii, trebuie tranşate cu ocazia judecării cauzei pe fond, acestea fiind aspecte ce trebuie 
apreciate de instanţă în urma probatoriului administrat în mod nemijlocit. În acord cu juris-
prudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, alte instanţe au considerat că din contră, 
criticile legate de greşita încadrarea juridică, pot fi tranşate în faza camerei preliminare, cât 
timp nu se pune în discuţie temeinicia acuzaţiei, ce va fi discutată într-o eventuală fază ulterioară. 

Exemplificăm prin încheierea nr. 4495/2/2016/a1 din 20.02.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, judecătorul de cameră preliminară, prin care s-a constatat neregularitatea rechizito-
riului şi s-a reţinut că ”subliniind importanţa informării adecvate şi detaliate a acuzatului cu 
privire la natura acuzaţiilor şi calificarea juridică a faptelor, instanţa de contencios european 
a statuat mutatis mutandis că „art. 6 paragraful 3 lit. a din convenţie îi recunoaşte acuzatului 
dreptul de a fi informat nu doar cu privire la cauza acuzaţiei, adică la faptele materiale de 
care este acuzat, dar şi la încadrarea juridică a faptelor şi aceasta în mod detaliat. Sfera de 
aplicare a acestei dispoziţii trebuie apreciată, în special, în lumina celui mai general drept la 
un proces echitabil garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţie. În materie penală, o 
informare completă şi precisă cu privire la acuzaţiile aduse unei persoane, şi deci cu privire 
la încadrarea juridică pe care instanţa o poate reţine împotriva sa, este o condiţie esenţială a 
echităţii procedurii" (cauza Adrian Constantin contra României, cauza Pelissier şi Sassi 
împotriva Franţei).” 

Concluzii 

În concluzie, încadrarea juridică a faptei joacă un rol deosebit de important în economia 
procesului penal, aceasta fiind cea care determină competenţa materială a organelor judiciare, 
sancţionată cu nulitatea absolută, şi care contribuie alături de descrierea faptei la informarea 
acuzatului asupra învinuirii penale, conferindu-i acestuia posibilitatea să înţeleagă de ce este 
acuzat şi astfel să îşi poată formula o apărare concretă şi efectivă. 
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Abstract 
Prezentul articol îşi propune să analizeze, din perspectiva dreptului procesual penal şi a 

jurisprudenţei organelor judiciare, statutul martorului ameninţat şi a măsurilor speciale de 
protecţie a acestei categorii de persoane în procesul penal. Au fost analizate şi detaliate 
cazurile în care unei persoane îi poate fi acordat statul de martor ameninţat, măsurile de 
protecţie ce pot fi luate în aceste situaţii, modalităţile de audiere precum şi valoarea proba-
torie a acestui tip de mijloc de probă în procesul penal, atât din perspectiva jurisprudenţei 
organelor judiciare din România, cât şi din perspectiva principiilor CEDO.  

Cuvinte-cheie: martor ameninţat; măsuri de protecţie; valoare probatorie; jurisprudenţă 
CEDO; organe judiciare. 

1. Noţiune 

Problematica protecţiei martorilor ameninţaţi, precum şi a valorii probatorii a declaraţiilor 
date de persoanele în privinţa cărora a fost acordat acest statut special, au reprezentat de-a 
lungul timpului un subiect de interes ridicat în practica organelor judiciare. 

Sediul materiei acestei instituţii este reprezentat de dispoziţiile art. 125-129 din Codul de 
procedură penală, existând numeroase diferenţe faţă de noţiunea de martor vulnerabil. 

În ceea ce priveşte cazurile în care unei persoane îi poate fi acordat statul de martor 
ameninţat, din interpretarea prevederilor art. 125 Codul de procedură penală, reiese că, în 
situaţia în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, 
bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia, ar 
putea fi puse în pericol, ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a 
declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi 
dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127, după caz. 
Prin urmare, prima condiţie se referă la existenţa unei suspiciuni rezonabile, având ca obiect 
existenţa unui pericol pentru martorul ce urmează a fi audiat, iar cea de a doua condiţie se 
referă la legătura de cauzalitate între starea de pericol şi datele sau declaraţiile furnizate de 
acesta organelor judiciare. 

Codul de procedură penală nu condiţionează acordarea statutului de martor ameninţat, de 
natura şi tipul infracţiunii ce formează obiectul cauzei în care martorul urmează a fi audiat şi nici 
de cuantumul pedepsei prevăzută de lege pentru fapta comisă de persoana cercetată în concret, 
aceste elemente putând fi avute în vedere la alegerea măsurilor de protecţie ce se impun a fi luate. 
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Cu toate acestea, este necesar ca pericolul existent să vizeze una din valorile sociale indicate în 
textul legal menţionat, respectiv viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea 
profesională, iar titularul acestora să fie martorul ori un membru al familiei sale. 

Acordarea statutului de martor ameninţat este de competenţa organului judiciar care are 
cauza în instrumentare, respectiv procuror în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră 
preliminară în această etapă procesuală, sau instanţa de judecată în faza judecăţii. În acest 
sens, consider că judecătorul de drepturi şi libertăţi nu are competenţa de a dispune sau, mai 
mult, de a verifica oportunitatea acordării statutului de martor protejat. 

2. Măsuri speciale de protecţie 

Odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, organul judiciar competent are obli-
gaţia dispunerii a cel puţin uneia din măsurile de protecţie speciale prevăzute de dispoziţiile 
art. 126 alin. 1 sau art. 127 din Codul de procedură penală. 

În cursul urmăririi penale, procurorul dispune prin ordonanţă motivată, care se păstrează 
în condiţii de confidenţialitate, din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a 
unui subiect procesual principal, aplicarea uneia din următoarele măsuri de protecţie (extra-
procesuale sau procesuale): 

a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; 
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 

cursul deplasărilor; 
c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va 

semna declaraţia sa; 
d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo 

de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt 
suficiente. În cazul aplicării măsurilor de protecţie prevăzute la lit. c) şi d), declaraţia martorului 
nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un 
registru special la care vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi 
libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate.  

Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au 
determinat luarea măsurilor de protecţie, iar în caz contrar dispune, prin ordonanţă motivată, 
încetarea acestora. Măsurile de protecţie se menţin pe tot parcursul procesului penal dacă 
starea de pericol nu a încetat. 

Dacă starea de pericol a apărut în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de 
cameră preliminară, din oficiu sau la sesizarea procurorului, dispune măsurile de protecţie 
prevăzute la art. 127 din Codul de procedură penală, respectiv acele măsuri care pot fi 
aplicate de către instanţă în cursul judecăţii. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile legale invocate mai sus, în cursul judecăţii, 
din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a părţilor sau a persoanei vătămate, instanţa 
odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai 
multora dintre următoarele măsuri: 

a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; 
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în 

cursul deplasărilor; 
c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului; 
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d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul 
mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când 
celelalte măsuri nu sunt suficiente; 

e) protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care 
acesta va depune mărturie.  

În cazul în care propunerea este formulată de procuror aceasta va cuprinde numele 
martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată şi faţă de care se doreşte dispunerea 
măsurii de protecţie precum şi motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii 
măsurii. Atunci când cererea este formulată de celelalte persoane menţionate, instanţa poate 
dispune ca procurorul să efectueze de urgenţă verificări cu privire la temeinicia cererii de 
protecţie. Cererea se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care nu este 
supusă căilor de atac, fără participarea persoanei care a formulat cererea şi cu participarea 
procurorului în mod obligatoriu. Încheierea prin care se dispune măsura de protecţie se 
păstrează în condiţii de confidenţialitate iar dacă protecţia martorului este necesară şi după 
rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale. 

Există reglementări speciale şi în ceea ce priveşte procedura de desfăşurare a audierii 
martorului în privinţa căruia s-a acordat statutul de martor ameninţat. În acest sens, în 
situaţiile prevăzute la art. 126 alin. 1 lit. d şi art. 127 lit. d din Codul de procedură penală, 
audierea martorului se poate efectua prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul 
să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar. Subiecţii procesuali principali, 
părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului audiat în condiţiile de mai sus iar 
organul judiciar va respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului.  

Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se 
redă integral în formă scrisă. În cursul urmăririi penale declaraţia se semnează de organul de 
urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi şi de procurorul care a fost 
prezent la audierea martorului şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia martorului, transcrisă, 
va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în 
condiţii de confidenţialitate. În cursul judecăţii, declaraţia martorului se semnează de preşedin-
tele completului de judecată. Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în 
original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanţei de judecată în faţa căreia s-a 
făcut declaraţia, se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Suportul care conţine înregistrările 
efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanţei compe-
tente, împreună cu dosarul cauzei, şi este păstrat în aceleaşi condiţii privind confidenţialitatea. 

3. Valorificarea declaraţiilor martorilor ameninţaţi 

În ceea ce priveşte valoarea probatorie a acestui tip de mijloc de probă în procesul penal, 
atât din perspectiva jurisprudenţei organelor judiciare din România, cât şi din perspectiva 
principiilor CEDO, aspect care de altfel constituie ideea centrală a prezentei analize, se impun 
a fi făcute mai multe precizări.  

În primul rând, declaraţia martorului ameninţat dată în faţa organelor judiciare în 
cadrul procesului penal are caracter divizibil, urmând a fi acceptată în tot sau în parte, în 
funcţie de aspectele care prezintă interes în lămurirea situaţiei de fapt şi aflarea adevărului, 
însă nu este retractabilă. În acelaşi sens, a se vedea Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea 
Generală. Ed. 4. „declaraţia martorului ameninţat sau vulnerabil este divizibilă... însă nu este 
retractabilă”. 



168 Devianţă şi criminalitate 

 

Aceasta înseamnă că, din punct de vedere penal, poate fi atrasă răspunderea martorului 
ameninţat pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, în situaţia în care acesta 
revine asupra depoziţiei făcute şi solicită retractarea acesteia. 

În al doilea rând, prin excepţie de la principiul liberei aprecieri a probelor administrate în 
cursul procesului penal, în situaţia în care martorul a beneficiat de măsuri speciale de protecţie, 
fiindu-i atribuit statutul de martor ameninţat, aspect care a condus la restrângerea principiului 
egalităţii de arme între acuzare şi apărare, precum şi la limitarea dreptului la apărare a persoanei 
cercetate prin eliminarea posibilităţii contestării veridicităţii aspectelor relatate, declaraţia oferită 
de martorul ameninţat poate fi luată în calcul la stabilirea situaţiei de fapt reale numai în 
măsura în care se coroborează cu alte fapte sau împrejurări ce rezultă din materialul probator 
administrat în cauză. Această concluzie este susţinută de dispoziţiile art. 103 alin. 3 din Codul de 
procedură penală, din care reiese că hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei 
sau de amânare a aplicării pedepsei, nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile 
investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi.  

În al treilea rând, în situaţia în care martorul a beneficiat de statutul de persoană ameninţată, 
dar în privinţa acestuia au fost dispuse exclusiv măsuri de protecţie extraprocesuale, cum ar fi 
supravegherea şi paza locuinţei acestuia sau asigurarea unei locuinţe temporare, respectiv 
însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul 
deplasărilor, consider că depoziţia acestuia este guvernată de regula de drept comun privind 
libera apreciere a probelor, putând avea caracter determinant şi fără coroborarea cu alte 
mijloace de probă administrate în cursul procesului penal. Aceasta deoarece, în această 
ipoteză, a fost respectat principiul egalităţii de arme, precum şi dreptul la apărare a persoanei 
cercetate, aceasta având posibilitatea contestării veridicităţii aspectelor relatate de martorul în 
privinţa căruia a fost acordat acest statut special.  

În susţinerea punctelor de vedere exprimate mai sus, invocăm jurisprudenţa CEDO, sau a 
instanţelor naţionale în această materie, după cum urmează. 

În cauza Taal c. Estoniei din 22 noiembrie 2005, CEDO a constatat încălcarea dreptului 
la un proces echitabil, având în vedere că acuzatul nu a avut posibilitatea examinării 
martorilor anonimi în niciun stadiu al procedurii şi că niciunul dintre ei nu a fost niciodată 
examinat de instanţele judecătoreşti, aspect incompatibil cu garanţiile cuprinse în art. 6 din 
Convenţie. 

În cauza Van Mechelen şi alţii c. Olandei din 30 octombrie 1997, CEDO a stabilit că echili-
brarea intereselor apărării cu argumentele care susţin menţinerea anonimatului martorilor 
ridică probleme deosebite, dacă respectivii martori aparţin forţelor poliţieneşti ale statului. Dacă 
interesele acestora din urmă, ca şi cele ale familiilor lor, sunt protejate de Convenţie, trebuie 
recunoscut însă că situaţia lor diferă, într-o anumită măsură, de cea a unui martor dezinteresat 
sau a unei victime, întrucât ei au o obligaţie generală de a respecta dispoziţiile autorităţilor 
executive ale statului şi au, în general, legături cu Ministerul Public. Chiar şi numai pentru 
motivele menţionate, aceste persoane nu ar trebui folosite ca martori anonimi, decât în situaţii 
excepţionale. În plus, este în firea lucrurilor ca printre îndatoririle lor, îndeosebi în cazul ofiţerilor 
de poliţie învestiţi cu efectuarea de arestări, să se numere şi aceea de a depune mărturie în 
cadrul unei audieri publice. 

În cazurile în care martorii audiaţi au calitatea de denunţători, organele judiciare trebuie 
să evalueze cu precauţie valoarea probantă a acestora, având în vedere şi jurisprudenţa Curţii 
de la Strasbourg.  
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O mărturie anonimă este admisibilă ca mijloc de proba în proces, dacă acuzatul a avut o 
oportunitate adecvată de a interoga martorii acuzării şi de a testa credibilitatea acestora într-o 
anumită fază a procesului penal. Aceste considerente au fost reţinute, pentru prima dată, în 
cauza Unterpertinger v. Austria. În speţă, reclamantul a fost condamnat pentru provocarea de 
vătămări corporale fostei soţii şi fiicei sale vitrege, numai pe baza declaraţiilor date de acestea 
în faţa organelor jandarmeriei. Cele două persoane nu s-au prezentat în faţa instanţei, 
invocând un text din legislaţia austriacă care permitea membrilor de familie ai acuzatului să 
refuze să dea declaraţii. Curtea a arătat că lecturarea în şedinţă publică a declaraţiilor date în 
faţa organelor jandarmeriei nu poate fi considerată drept incompatibilă cu dispoziţiile cuprinse în 
art. 6 parag. 3 lit. d) din Convenţie. Totuşi, prin utilizarea unor asemenea declaraţii se încalcă 
dreptul la apărare al acuzatului, dacă acesta nu a avut, în niciun stadiu al procedurii anterioare, 
posibilitatea de a pune întrebări persoanelor a căror declaraţii au fost citite în faţa instanţei de 
judecată.  

În mod similar, în cauza Delta v. Franţa, Curtea a constatat încălcarea dreptului la apărare al 
reclamantului, instanţa franceză pronunţând condamnarea reclamantului pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie, fără să fi procedat la audierea unei părţi şi a unui martor, ale căror 
declaraţii au fost consemnate numai de un agent de poliţie, cele două persoane nefiind audiate 
de judecătorul de instrucţie. Procedând astfel, chiar dacă reclamantul nu solicitase adminis-
trarea de probe în apărare în faţa primei instanţe (audierea celor două persoane fiind solicitată 
de acuzat abia în faţa instanţei de apel, care a respins cererea acestuia), instanţele naţionale au 
privat pe reclamant de posibilitatea de a interoga martorii acuzării, în vederea verificării 
credibilităţii acestora, declaraţiile lor fiind determinante pentru pronunţarea hotărârii de 
condamnare a reclamantului. 

 În cauza Mayali v. Franţa, în ciuda cererilor formulate de către reclamant, nu a fost 
efectuata o confruntare între acesta şi partea civilă care, precizând că nu ar putea suporta o 
asemenea confruntare, nu s-a prezentat nici în faţa primei instanţe şi nici în faţa instanţei de 
apel. Curtea a recunoscut că în aprecierea modalităţii de administrare a probelor trebuie luate 
în considerare aspectele specifice ale acţiunilor în materie penală, având ca obiect infracţiuni 
privitoare la viaţa sexuală. În consecinţă, Curtea admite că, în cadrul procedurilor care privesc 
abuzuri sexuale, trebuie să fie luate anumite măsuri în scopul protejării victimelor, cu condiţia 
ca aceste măsuri să fie compatibile cu exercitarea adecvată şi efectivă a dreptului la apărare. 
În speţă, deşi martorul, care trebuia să fie audiat în cauză, nu s-a prezentat, instanţa de apel s-a 
pronunţat pe fond. Astfel, Curtea de la Strasbourg a apreciat că imposibilitatea de a interoga 
martorul acuzării trebuie considerată ca fiind imputabilă autorităţilor naţionale, întrucât, pe de 
o parte, parchetul ar fi putut să solicite unui agent de poliţie să o caute în mod activ pe 
victimă, iar, pe de alta parte, încă din prima instanţă tribunalul respinsese cererea de audiere a 
martorului, formulată de către reclamant, considerând că această audiere este inutilă.  

Într-un mod oarecum similar, în cauza Dănilă v. România, hotărârea de condamnare a 
reclamantului se întemeia într-o măsură determinantă pe declaraţia martorului denunţător, 
dată în faza de urmărire penală, coroborată cu declaraţiile altor martori, iar autorităţile române 
nu au făcut niciun demers pentru a verifica dacă denunţătoarea părăsise ţara înainte de începerea 
procesului (după cum afirmase concubinul acesteia) şi nici nu au încercat să găsească noua 
adresă a acesteia din Germania. Curtea a apreciat că instanţa de recurs trebuia să procedeze la 
administrarea directă a probelor în cauză şi să audieze din nou atât pe inculpat, cât şi pe 
anumiţi martori – fiind necesară citarea denunţătoarei în calitate de martor şi, dacă era cazul, 
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audierea sa prin intermediul unei comisii rogatorii – ţinând cont de faptul că aceasta s-a 
pronunţat asupra fondului cauzei întemeindu-se pe dosarul din prima instanţă, acelaşi dosar în 
baza căruia reclamantul fusese achitat în prima instanţă şi în apel. Curtea de la Strasbourg a 
subliniat în mod constant că în situaţia în care hotărârea de condamnare se întemeiază în mod 
exclusiv ori într-o măsură determinantă pe depoziţii făcute de către o persoană a cărei credi-
bilitate nu putea fi verificată de către acuzat, drepturile apărării sunt limitate într-o măsura 
care este incompatibilă cu garanţiile înscrise în art. 6 din Convenţie.  

Jurisprudenţa Curţii ne pune la dispoziţie o întreagă avalanşă de hotărâri în care condam-
narea acuzatului se întemeia în mod exclusiv pe măturii anonime. De asemenea, analizând 
practica instanţei de la Strasbourg, putem identifica o serie de cauze în care declaraţiile 
anonime au avut un rol determinant în pronunţarea hotărârii de condamnare a acuzatului.  

În cauza Kok v. Olanda, Curtea a constatat că, în afară de declaraţiile date de martorul 
anonim, instanţele naţionale au dispus şi de alte probe care îl incriminau pe reclamant: procese-
verbale redactate de poliţie cu prilejul arestării reclamantului şi cu ocazia efectuării unei 
percheziţii domiciliare care a condus la găsirea unei mari cantităţi de droguri, arme, documente 
falsificate şi sume mari de bani lichizi nejustificate; procesul-verbal de constatare a existenţei 
amprentelor reclamantului pe armele găsite în depozitul clandestin. Toate aceste probe au fost 
coroborate cu declaraţia martorului anonim. Astfel, Curtea a ajuns la concluzia că mărturia 
anonimă nu a stat la baza condamnării reclamantului, în consecinţă, dezechilibrul produs prin 
imposibilitatea interogării directe a martorului de către reclamant, nu a fost unul decisiv.  

În cauza Ferrantelli şi Santangelo v. Italia, Curtea de la Strasbourg a considerat ca 
instanţele italiene şi-au întemeiat în mod justificat hotărârea de condamnare a reclamanţilor 
pe declaraţiile scrise ale unui complice la săvârşirea infracţiunii, date în faza de urmărire 
penală a procesului, în condiţiile în care acesta a decedat înainte de audierea sa în faţa 
instanţei, coroborându-le cu declaraţiile date într-o primă fază de reclamanţi, în care aceştia 
au recunoscut săvârşirea infracţiunii (asupra cărora au revenit ulterior), precum şi cu alte 
mijloace de probă administrate în cauză. 

În cauza Calabró v. Italia şi Germania, Curtea a apreciat că imposibilitatea audierii marto-
rului în şedinţă publică nu a fost de natură să aducă atingere drepturilor apărării, deoarece 
autorităţile italiene au depus toate diligenţele necesare pentru audierea martorului acuzării, iar 
declaraţia acestuia, dată în faţa organelor de poliţie germane, nu a fost singurul mijloc de 
probă pe baza căruia instanţa italiană l-a condamnat pe reclamant. Într-o altă cauză, fiind vorba 
de o revoltă în penitenciar, Curtea a constatat că în ceea ce îi priveşte pe primii doi recla-
manţi, condamnarea acestora s-a bazat pe lângă depoziţiile a 17, respectiv 19 martori anonimi 
şi pe alte probe, despre care nu s-a stabilit că reclamanţii nu le-ar fi putut contesta. Prin 
urmare, condamnarea primilor doi reclamanţi nu s-a bazat în exclusivitate sau în mod decisiv 
pe mărturii anonime. Totuşi, numărul acestor mărturii, luate în considerare de către instanţă, 
demonstrează faptul că respectivele depoziţii au fost incluse între temeiurile condamnării.  

Având în vedere cele prezentate în rândurile de mai sus, se poate trage concluzia că 
pentru a determina măsura în care a fost respectat dreptul la apărare, Curtea de la Strasbourg 
examinează în primul rând „greutatea” declaraţiilor administrate fără respectarea exigenţelor 
impuse de art. 6 parag. 3 lit. d) din Convenţie. Această modalitate de abordare a Curţii a fost 
criticată în literatura de specialitate, deoarece permite utilizarea unor mărturii, a căror 
fiabilitate nu putea fi testată de către apărare, în situaţiile în care acestea nu influenţează în 
mod determinant condamnarea acuzatului.  
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Astfel, în cauza Artner v. Austria, în ciuda faptului că martorul nu s-a prezentat în faţa 
instanţei de judecată pentru a fi confruntat cu persoana acuzată, declaraţia acestuia, dată în 
faza instrucţiunii preparatorii, a fost utilizată de către judecătorul naţional pentru pronunţarea 
unei hotărâri de condamnare. Având în vedere că condamnarea reclamantului nu se întemeia 
în mod exclusiv sau într-o măsură determinantă pe declaraţia martorului anonim, Curtea a 
ajuns la concluzia că dispoziţiile prevăzute de art. 6 parag. 3 lit. d) din Convenţie nu au fost 
încălcate, în ciuda faptului că apărarea nu a avut posibilitatea de a verifica credibilitatea 
martorului în niciun stadiu al procesului penal. Se pare că considerentele reţinute în cauza 
Artner sunt în contradicţie cu jurisprudenţa anterioară a Curţii, potrivit căreia rolul instanţei 
de la Strasbourg nu este acela de a determina probele care pot fi admise de către instanţa 
naţională sau de a aprecia importanţa fiecărui mijloc de probă, luat în mod individual, Curtea 
fiind abilitată să verifice dacă procedura judiciară în ansamblul sau, incluzând modalitatea de 
administrare a probelor, a fost echitabilă. 

Concluzii 

În concluzie, considerăm că organele judiciare trebuie să asigure un just echilibru între 
necesitatea protecţiei martorilor ameninţaţi şi valorificarea declaraţiilor acestora în cursul 
procesului penal, pe de o parte, şi respectarea principiului egalităţii de arme şi al dreptului 
efectiv la apărare. Pentru a asigura echitabilitatea procedurii în ansamblu se impune ca per-
soana cercetată să aibă posibilitatea contracarării într-un mod direct a susţinerilor făcute de 
persoanele aflate sub imperiul unor măsuri speciale de protecţie iar în final probele relevate să 
fie coroborate cu alte mijloace aflate la dosarul cauzei. 

 

Referinţe bibliografice 

[1] Codul de procedură penală.  
[2] Ion Neagu Mircea Damaschin, „Tratat de procedură penală”, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015;  
[3] Dobrinoiu, N. Neagu şi alţii, „Drept Penal. Partea Specială”, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2014;  
[4] Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Cauzele Taal c. Estoniei, Van 

Mechelen şi alţii c. Olandei, Unterpertinger v. Austria, Delta v. Franţa, Mayali v. Franţa, 
Danila v. România, Kok v. Olanda, Ferrantelli şi Santangelo v. Italia, Calabró v. Italia şi 
Germania, Artner v. Austria; 

[5] Volonciu N., Uzlău A., „Noul Cod de procedură penală comentat”, Editura Hamangiu, 
Bucureşti; 

[6] Udroiu M. (coordonator), „Cod de procedură penală. Comentariu pe articole. art. 1-603, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015; 



172 Devianţă şi criminalitate 

 

COMUNITĂŢI TERAPEUTICE PENTRU TRATAREA 
ADICŢIEI DE DROGURI ÎN EUROPA ŞI ROMÂNIA.  
IPOTEZE VALIDATE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

TERAPEUTICE DIN PENITENCIARUL BUCUREŞTI-JILAVA 
 

Drd. Antoanela Cristina TEOROC 
Universitatea din Bucureşti 

E-mail: cristina.teoroc@gmail.com 
 
Rezumat 
Comunitatea terapeutică este una dintre cele mai îndelungate modalităţi de a trata 

adicţia de droguri, prima comunitate, Synanon, luând naştere în anul 1958, în USA. Modelul 
s-a răspândit pe întreg continentul Americii de Nord, a trecut oceanul şi a fost adoptat de 
cultura europeană, dezvoltându-se rapid în mai multe ţări occidentale şi, mai apoi, în ţări 
fost comuniste. De la începutul anilor 2000, metoda face parte din sistemul naţional de 
tratare a adicţiilor din mai multe ţări, inclusiv România, iar programul de comunitate tera-
peutică din Penitenciarul Bucureşti-Jilava a înregistrat rezultate care au confirmat eficienţa 
acestei abordări terapeutice non-medicamentoase. Ameliorarea relaţiilor rezidenţilor progra-
mului cu ceilalţi deţinuţi, cu personalul de penitenciar şi, în primul rând, cu familia, creşterea 
toleranţei faţă de rutină şi a sentimentului de grijă responsabilă faţă de cei din jur, sunt doar 
câteva din realizările programului. 

Cuvinte-cheie: comunitate terapeutică; adicţie; deţinuţi; tratament non-medicamentos; 
terapie. 

Introducere 

În istoria comunităţilor terapeutice nu există date certe cu privire la evoluţia acestora, 
însă istoricul iudeu Iosif Flaviu şi filozoful grec Philo Judeaus, atrag atenţia asupra ideii de 
comunitate terapeutică încă din antichitate, referindu-se la esenieni, membrii unei secte reli-
gioase sau fraternitate de lângă Marea Moartă din secolul al II-lea î.e.n., respectiv la 
Therapeutae, secta înfiinţată lângă Alexandria, în secolul I î.e.n.  

Iosif Flaviu spunea că esenienii respectau Legea lui Moise, Tora, sabatul, puritatea 
rituală, credeau în nemurire şi pedeapsa divină pentru păcat, îndemnau la iubirea semenilor, 
blândeţe şi supunere, şi dedicau timp studiului comun al moralei şi problemelor religioase1. 
Structura unei zile obişnuite era simplă, bazată pe muncă şi rugăciune, iar comunitatea 
esenienilor era una ierarhică, structurată pe mai multe nivele conduse de preoţi şi intendenţi 
laici. Două dintre caracteristicile fundamentale ale comunităţii esenienilor sunt, existenţa unei 
structuri de conducere piramidale, bazate pe o disciplină strictă, şi etapizarea procesului de 
admitere a celor ce urmau a face parte din comunitate.2 Membrii Therapeutae se asemănau 
cu esenienii, stilul de viaţă era unul foarte sever, întreaga zi era dedicată rugăciunii şi studiului, 
de necesităţile corporale ocupându-se doar după lăsarea întunericului. Studiau Legea, Profeţii, 
Psalmii şi alte scrieri de acest gen, care promovau pietatea, căinţa, credinţa într-un singur 

                                                 
1 Tofana Stelian (2012), „Esenienii”, CreştinOrtodox.ro 
2 Pogor Constantin (2007), „Ierarhia şi doctrina sectei eseniene”, Bărăganul Ortodox. 
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Dumnezeu. Unii mâncau o dată la două zile, alţii o dată pe săptămână. Şase zile studiau şi se 
rugau individual, iar în ziua Sabatului se întâlneau cu toţii, ascultau un discurs al unui 
membru marcant, cântau imnuri şi aplaudau, luau o masă simplă, doar pâine şi beau apă.  

Philo Judeaus a descris această comunitate ca fiind de vindecători ai incurabilelor boli ale 
sufletului care „mărturiseau o artă a medicinii pentru excese în plăceri şi apetit, pasiuni şi 
vicii”3. Dar şi medicina de azi vorbeşte despre tulburări ale sufletului ca şi cauze pentru bolile 
corpului sau minţii şi chiar sunt abordate într-o manieră spirituală.  

De remarcat este că, atât în variantele antice, cât şi în cele moderne ale comunităţii 
terapeutice pentru adicţii, se întâlnesc aceleaşi două elemente: tulburarea sufletului este mani-
festată ca o tulburare a întregii personalităţi, caracterizată prin particularităţi comportamentale 
sau emoţionale, şi vindecarea tulburărilor sufletului are loc prin diferite forme de implicare a 
comunităţii, de natură filozofică, religioasă sau medicală4. 

Câteva studii au subliniat rădăcinile istorice ale comunităţii terapeutice şi au identificat 
trei generaţii distincte:  

Prima generaţie, la începutul anilor ‘50. Poate fi descrisă ca perioada comunităţilor tera-
peutice democratice, care au fost inspirate de gândirea psihoanalitică (de exemplu experimentele 
Northfield) şi învăţarea socială - socioterapie (de exemplu Jones, 1953). Haigh şi Leeds (2008,  
p. 353), au identificat acest model care mai este numit uneori şi Tradiţia Britanică, ca fiind în 
primul rând legat de formatul terapiei - în grupuri, cu o anumită particularitate a naturii 
relaţiilor şi cu proceduri democratice - mai degrabă decât o orientare teoretică specifică. 

A doua generaţie, sfârşitul anilor ’50 - începutul anilor ’60. A implicat tradiţia USA, care 
a început cu Synanon în 1958, fondată de un alcoolic recuperat, Charles Chuck Dederich.  
A fost setată ca o micro-societate idealist utopică, care recupera dependenţii ce locuiau şi munceau 
împreună, aderau la valori ca adevărul, onestitatea, creativitatea, dezvăluirea şi încrederea de 
sine (Broekaert, 2000; Janzen, 2001). Dederich a fost inspirat de scrierile lui R.W. Emerson, 
valorile timpurii ale creştinismului, filosofia estică, reînarmarea morală a grupului Oxford, 
AA şi a lor metodă - 12 paşi. Cea de a doua generaţie a fost esenţialmente comportamentală, 
încă înrădăcinată în tradiţia umanistică a Americii. În cele din urmă, mişcarea comunităţilor 
terapeutice s-a rupt de Synanon, din câteva motive: angajamentul pe viaţă cu comunitatea 
care a evoluat într-un cult al lui Dederich ca şi lider, utilizarea uneori a unei învăţări dure şi a 
unor tehnici disciplinare, rezistenţa faţă de a introduce specialişti pregătiţi (O. Brien, 1993).  

A treia generaţie să spunem de la sfârşitului anilor ‘60 până în anii ’80. A început în 
perioada în care a crescut fenomenul consumului de heroină în câteva ţări europene, şi a fost 
marcată de dezvoltarea comunităţilor terapeutice din aceste ţări, în special din anii ‘60 şi 
începutul anilor ’70. În acea perioadă s-au fondat comunităţi terapeutice în Marea Britanie, 
Italia, Germania, Elveţia, Olanda, Suedia, Irlanda, Belgia, Finlanda. Mai târziu, în anii ‘80, s-au 
fondat comunităţi terapeutice în Spania, Norvegia, Grecia, Polonia, Cehia (după căderea 
cortinei de fier). În anii ’90, în timp ce cele mai multe ţări europene (inclusiv Belgia, Ger-
mania, Grecia, Franţa şi ţările scandinave) aplicau abstinenţa ca tratament al consumului de 
droguri, Olanda, Elveţia şi Marea Britanie au îmbrăţişat abordarea „harm reduction”, pentru 
reducerea consecinţelor negative în plan social şi medical (Hedrich, 2008).  
                                                 

3 Slater, M. R., „An Historical Perspective of Therapeutic Communities”, Thesis Proposal to the M. S. S. Program, 
University of Colorado at Denver. 

4 De Leon George (2000), „The Therapeutic Community - Theory, Model and Method”, pag. 14, Springer 
Publishing Company. 

 



174 Devianţă şi criminalitate 

 

În aceste condiţii, comunităţile terapeutice au început să piardă poziţia lor dominantă în 
tratarea dependenţilor de droguri şi s-au confruntat cu multe provocări: reduceri de personal 
ca rezultat al crizei economice, creşteri ale numărului de renunţări şi recăderi, schimbarea 
politicilor privind drogurile, în primul rând a celor care vizau reducerea efectelor nocive ale 
consumului de droguri. Probleme cu conducerea în unele comunităţi terapeutice şi schim-
barea modului de finanţare a acestora, din organizaţii independente, în servicii de masă, 
finanţate şi controlate de guvern, au condus la închiderea unora şi înlocuirea cu comunităţi 
mai mici, conduse de specialişti în loc de ex-dependenţi.  

Mai recent, viziunea schimbată a dependenţei, ca o tulburare cronică şi creşterea criticilor 
asupra beneficiilor episoadelor de lungă durată în incinta închisă, setate de oamenii de ştiinţă, 
avocaţi şi utilizatorii de servicii, au redus în continuare dezvoltarea comunităţilor terapeutice 
în multe ţări, iar aceste schimbări şi evoluţii au contribuit la scăderea numărului lor în multe 
ţări europene, ca Olanda, Suedia, Elveţia, Marea Britanie şi Norvegia.  

În România, conform Agenţiei Naţionale Antidrog, sunt funcţionale, atât pentru femei cât şi 
pentru bărbaţi, două centre în Bacău, unul de zi („Izvorul Tămăduirii”, din cadrul Fundaţiei 
„Episcop Melchisedec”) şi unul rezidenţial (Centrul pentru Sănătate Oxigen, înfiinţat de Asocia-
ţiile „Sprijin în dezalcoolizare” şi „Stop Drog!”), un centru în satul Ozd, judeţul Mureş (susţinut 
de Fundaţia Bonus Pastor) şi o clinică particulară rezidenţială în Bucureşti (Exclusiv Center).  

Asociaţia Umanitară Crucea Albastră din România susţine două centre de tratament în 
judeţul Sibiu, pentru bărbaţi în satul Şura Mică (Nazaret) şi pentru femei în comuna Şelimbăr 
(Insula Speranţei). Asociaţia Teen Challenge România a dezvoltat un centru pentru femei în 
comuna Baloteşti, judeţul Ilfov şi trei centre pentru bărbaţi în Jimbolia, judeţul Timiş, Baia 
Mare şi Grădiştea, judeţul Ilfov. 

Programele oferă posibilitatea de reabilitare prin terapie de grup, terapie cognitiv compor-
tamentală, terapii pentru îmbunătăţirea motivaţiei, psihoterapie individuală şi de grup, Progra-
mul Minnesota sau al celor 12 paşi, ergoterapie, consiliere psihologică şi pastorală, sport etc. 

1. Prezentarea Comunităţii Terapeutice Phoenix Jilava 

În anul 2009, în baza cererii de finanţare depusă de Agenţia Naţională Antidrog, în 
parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia de Probaţiune din Ministerul 
Justiţiei, împreună cu Ministerul Justiţiei şi al Poliţiei, Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor 
Sociale şi organizaţia Phoenix Haga, din Norvegia, s-a aprobat finanţarea proiectului RO-0034, 
„Crearea a trei Comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor”, pentru o 
durată iniţială de 24 de luni, care a fost extinsă cu 12 luni, până la data de 30 aprilie 2012, 
pentru a se asigura condiţiile necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor de proiect.  

Proiectul a avut ca scop înfiinţarea a trei comunităţi terapeutice (CT) în Penitenciarele 
Rahova, Jilava şi Târgşor, urmărind, prin obiectivele sale, dezvoltarea resurselor umane din 
justiţie şi afaceri interne cu atribuţii în domeniul reducerii cererii de droguri şi care sunt 
implicate în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de 
droguri care au săvârşit infracţiuni. 

Dacă ar fi să încercăm o definiţie a comunităţii terapeutice, ar trebui să avem în vedere 
specificul dat de perspectivele de abordare a tratamentului acordat şi anume: 

- dependenţa de drog afectează persoana în integralitatea ei, aceasta fiind nevoită să 
înveţe să se confrunte cu propriile probleme de ordin psihologic şi social care au dus la 
consumul de droguri;  

- persoana dependentă de droguri trebuie să îşi asume responsabilitatea recuperării, aju-
torul reciproc fiind promovat între membrii comunităţii; 
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- rezidentul are oportunitatea de a internaliza o scală nouă de valori care să-i permită 
dezvoltarea morală şi etică şi să-i faciliteze reintegrarea în societate; 

 - setul de reguli şi norme care guvernează interacţiunea rezidenţilor creează un efect de 
disciplină şi ordine, dar şi scopuri comune şi efort colectiv.  

La intrarea în CT rezidenţii sunt repartizaţi într-un departament de muncă iar, ulterior, în 
urma evaluării aptitudinilor şi intereselor personale, vor fi distribuiţi în alte locuri. În Peni-
tenciarul Bucureşti-Jilava, sunt 5 departamente şi un punct de lucru exterior, la care rezidenţii 
muncesc pe bază de contract, şi sunt selecţionaţi după ce au trecut de faza de adaptare la 
program şi au manifestat un comportament disciplinat şi interes pentru procesul terapeutic.  

Departamentul „de început” este cel de întreţinere, care asigură curăţenia în spaţiile 
comunităţii şi este perceput cel mai puţin atractiv de către rezidenţi, însă, în mod obligatoriu, 
fiecare îşi începe şederea cu munca de curăţenie. În felul acesta se învaţă sau se reamintesc 
câteva reguli sau principii de bază ca respectul faţă de muncă şi disciplină, egalitate între toţi 
membrii comunităţii. 

Departamentul de bucătărie asigură preluarea mesei gata preparate în bucătăria unităţii şi 
pregătirea sălii de mese (singura de altfel din tot penitenciarul), pentru servirea meselor 
principale ale zilei. Desigur, se prepară în bucătăria proprie dulciuri sau produse de patiserie 
(deţinuţii au dreptul să efectueze cumpărături de la magazinul unităţii), şi se încurajează în 
acest mod dobândirea unor abilităţi necesare unei vieţi independente sau însuşirea unor valori, 
ca lucrul în echipă sau respectul faţă de munca celuilalt. 

Departamentul de creaţie este unul special, întrucât presupune valorificarea unor abilităţi 
artistice sau practice, rezidenţii talentaţi fiind modele pentru cei care nu posedă un talent real, 
însă manifestă răbdare, conştiinciozitate şi interes pentru o muncă de rutină, însă creativă în 
acelaşi timp. În acest departament se confecţionează obiecte din lemn, hârtie sau alte materiale 
sau se pictează şi desenează, produsele realizate fiind expuse în penitenciar sau la diverse 
evenimente organizate în comunitate sau dăruite vizitatorilor. Sentimentul de mândrie pentru 
lucrul bine făcut şi pentru munca ce îi este răsplătită determină o schimbare în comporta-
mentul rezidentului. 

Adăpostul de animale este un departament special în care muncesc rezidenţii care doresc 
să interacţioneze cu câini, să deprindă câteva tehnici de dresaj canin şi să muncească în aer 
liber. Adăpostul are în jur de 30 de câini abandonaţi şi, dincolo de activităţile care presupun 
îngrijirea şi dresajul lor, doi psihologi derulează un program de terapie asistată de animale 
care se adresează tuturor deţinuţilor custodiaţi.  

Cel mai râvnit, poate, departament este recepţia, care este responsabil de întocmirea unor 
materiale necesare comunităţii (informări, analize, procese-verbale ale întrunirilor, registre 
etc.), de organizarea celor 3 întâlniri ale zilei şi de gestionarea materialelor afişate din cadrul 
comunităţii (panoul cu rezidenţi, orarul etc.). În cadrul acestui departament, rezidenţii îşi 
exersează abilităţile de comunicare şi de organizare, fiind în permanent contact, atât cu ceilalţi 
rezidenţi, cât şi cu cadrele, delegaţiile sau diferiţi vizitatori. 

Fiecare departament are o structură ierarhică organizată pe trei niveluri: şef, şef adjunct şi 
muncitori. La început rezidenţii vor ocupa poziţiile de la baza ierarhiei (muncitori), şi au posibi-
litatea de a avansa după o anumită perioadă, în cadrul aceluiaşi departament sau în altul, dacă 
demonstrează că au dobândit pe parcurs competenţe suplimentare, comunică eficient cu persona-
lul şi ceilalţi rezidenţi sau au aptitudinile necesare într-un anumit loc de muncă. În acest mod, ei 
devin gradual membri integraţi în comunitate, prin implicarea efectivă în diferite tipuri de 
activităţi, prin asumarea unor roluri diverse şi prin contribuţia la viaţa zilnică armonioasă din CT.  
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Personalul este cel care poate dispune trecerea rezidenţilor dintr-un departament în altul sau 
de la un nivel la altul, urmărindu-se, pe cât posibil, ca fiecare „muncitor” să avanseze măcar la 
următorul nivel, să primească constant sarcini variate dar şi atribuţii mai complexe, schimbările 
producând nu de puţine ori conflicte sau situaţii inedite pentru rezident, însă în acest fel se 
exersează capacitatea de adaptare la nou şi se dă posibilitatea intervenţiei terapeutice. 

2. Eşantionul cercetării 

În prezenta cercetare au fost implicaţi un număr de 110 participaţi, rezidenţi ai progra-
mului de comunitate terapeutică. Aceştia sunt persoane de gen masculin, ce îşi execută 
pedeapsa privativă de libertate în regim semideschis şi deschis. Vârstele lor sunt cuprinse 
între 21 şi 50 de ani, conform figurii nr. 1: 

- vârsta între 21 şi 30 de ani = 59 rezidenţi 
- vârsta între 31 şi 40 de ani = 49 rezidenţi 
- vârsta între 41 şi 50 de ani = 2 rezidenţi 

Vârstă

21-30 ani 31-40 ani 41-50 ani

 
Fig. nr. 1 

 
În penitenciar, nivelul de educaţie nu este omogen, lucru reliefat şi în cadrul cercetării, 

deoarece 37 dintre ei au între 1-8 ani de studiu, majoritatea (63 de persoane) au între 9 şi 12 
ani, iar 10 au absolvit o formă de studii superioare. 

Deşi programul de comunitate terapeutică este destinat persoanelor consumatoare de dro-
guri, doar 47 dintre aceştia sunt condamnaţi pentru infracţiuni ce au legătură cu traficul de 
droguri, iar restul de 63 execută pedepse privative de libertate pentru fapte precum furt, tâlhărie 
etc. 

În ceea ce priveşte durata participării la program, se evidenţiază, conform figurii nr. 2: 
- Între 6 şi 12 luni = 86 rezidenţi 
- Între 13 şi 19 luni = 22 rezidenţi 
- Între 20 şi 28 luni = 2 rezidenţi 
 

durata includerii în CT

 
Fig. nr. 2 
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3. Descrierea instrumentelor utilizate în cercetare 

Baza de date a fost realizată în cadrul programului statistic SPSS, informaţiile fiind 
obţinute din trei surse: din aplicaţia informatizată din sistemul penitenciar, din aplicarea 
chestionarelor şi a interviurilor. 

Pentru a surprinde modificările în relaţia cu membrii familiei, dar şi percepţia acestora cu 
privire la calitatea relaţiei, s-au susţinut interviuri semistructurate cu aceştia, vizând aspecte 
precum: informaţiile pe care familia le deţine despre programul de tip Comunitate Tera-
peutică şi sursa acestora, care este modul de relaţionare cu rezidenţii în momentul actual, şi 
cum era acesta anterior includerii în program, dacă au observat schimbări în ceea ce priveşte 
strategia de rezolvare a problemelor după includerea în program, ce ar dori să schimbe în 
relaţia cu rezidentul, dar şi cum îl văd pe acesta la momentul respectiv. 

De asemenea, s-a aplicat chestionar pentru surprinderea percepţiei personalului despre 
comportamentul şi atitudinea rezidenţilor. Scalele măsurate au fost următoarele: nivel de 
agreabilitate, atitudine provocatoare, hărnicie, atitudine prietenoasă şi simţul datoriei. 

Pentru a afla părerea rezidenţilor din programul de tip Comunitate Terapeutică despre 
relaţia lor cu familia, s-a construit un chestionar ce vizează modificările apărute în urma 
participării la program, modul în care este privit sprijinul din partea familiei, dar şi dacă sunt 
lucruri pe care aceştia le regretă. 

 Cel de-al treilea chestionar a vizat nivelul la care se plasează la acest moment rezidenţii, 
scalele măsurate fiind: capacitate de conştientizare, simţul datoriei, anxietate, autocontrol, 
responsabilitate, putere şi prudenţă. 

Ambele chestionarele au fost preluate din baza de date research.central.ro. 

4. Desfăşurarea cercetării 

Obiectivul nr. 1. Evidenţierea impactului programului de comunitate terapeutică asupra 
relaţiei rezidenţilor cu familia.  

Ipoteza 1 Programul de tip Comunitate Terapeutică determină o mai bună relaţie a 
rezidenţilor cu membrii familiei, a rezidenţilor cu ceilalţi deţinuţi, dar şi cu membrii staff-
ului. 

Erorile standard şi scorurile maxime şi minime pentru fiecare dimensiune a variabilelor 
sunt următoarele: sancţiuni disciplinare înainte (0.87); (0;4), sancţiuni disciplinare după (0.16); 
(0;1), vizite înainte (13.35); (0;61), vizite după (18.20); (0;98), convorbiri telefonice înainte 
(389.34); (0;1547), convorbiri telefonice după (460.18); (0;2000;), vizite intime înainte (0.57), 
(0;5), vizite intime după (0.85); (0;5), corespondenţă înainte (6.53); (0;32), corespondenţă 
după (14.14); (0;142). 

Includerea în programul de tip Comunitate Terapeutică aduce cu sine numeroase beneficii în 
ceea ce priveşte procesul de vindecare al rezidenţilor, astfel relaţiile dintre aceştia sunt mult 
îmbunătăţite. 

Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi deţinuţi se poate observa foarte uşor, prin respectarea 
întocmai a regulilor impuse, conflictele între aceştia încep să cunoască o rată de apariţie din 
ce în ce mai mică, membrii staff-ului cuantificând o medie de 3-4 incidente pe săptămână de 
acest fel în perioada de început, realizându-se mai apoi o diminuarea de aproximativ 50 %. 

Relaţia cu membrii familiei, se defineşte clar prin creşterea considerabilă a numărului de 
vizite, vizite intime, apeluri telefonice şi corespondenţă. 
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Identitatea sexuală exprimată prin relaţii intime se remarcă printr-o creştere a vizitelor 
intime cu 157% pe parcursul programului de tip Comunitate Terapeutică, fapt care dovedeşte 
nu doar un grad mai mare de implicare a rezidenţilor în menţinerea relaţiilor familiale soţ-soţie, 
concubin-concubină, dar şi o asumare a responsabilităţii unei relaţii, mai mult chiar oficiali-
zarea acesteia. 

 Acelaşi lucru se poate constata şi din situaţia corespondenţei, înregistrându-se o creştere 
de aproximativ 20%, dar şi din situaţia apelurilor telefonice 48%. 

Relaţia cu membrii personalului se poate observa în urma chestionarelor realizate la nivelul 
unităţii, peste 3 sferturi din personalul ce interacţionează în mod direct cu aceştia completând 
chestionare cu privire la percepţia rezidenţilor din programul de tip CT. Rezultatele obţinute au 
identificat cele mai mari scoruri la scalele privind Simţul Datoriei şi Atitudine Prietenoasă. 

 
Obiectiv nr. 2. Relevarea impactului programului de comunitate terapeutică asupra 

nivelului de toleranţă. 
Ipoteza 2 Programul de tip CT determină o creştere a nivelului de toleranţă la activităţile 

rutiniere, existenţa regulilor determinând conştientizarea şi dezvoltarea abilităţii de a respecta 
un program structurat. Mai mult, întâlnirile de dimineaţă, de seară şi cele săptămânale 
respectă un program clar, pe care rezidenţii şi-l internalizează de-a lungul timpului. Concepte 
precum „aici şi acum”, „a te comporta ca şi cum”, conduc la reechilibrarea emoţională şi 
fixarea focusului pe prezent şi nu pe trecutul marcat de vicii şi infracţionalitate, dar nici pe 
viitorul incert şi anxios. 

 
Correlations 

 durata program recompnse_dupa 
durata program Pearson Correlation 1 ,670** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 110 110 

recompnse_dupa Pearson Correlation ,670** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fig. nr. 3 
 
De asemenea se poate observa în figura nr. 3 o relaţie de corelaţie semnificativă între 

durata programului şi recompensele obţinute (r = 0,67, p > 0,05), demonstrându-se astfel 
starea de echilibru psihoemoţional dar şi un nivel crescut de toleranţă la activităţile rutiniere, 
acest comportament fiind recompensat. 

 
Obiectiv nr. 3. Evidenţierea rolului comunităţii terapeutice asupra sentimentului de grijă 

responsabilă faţă de cei din jur. 
Ipoteza 3 Prin existenţa conceptului „litlle-big brother”, se formează creşterea sentimentului 

de grijă responsabilă faţă de cei din jur; de asemenea, procesele de învăţare cele mai impor-
tante în programul de comunitate terapeutică constă în însuşirea valorilor precum ajutorul 
reciproc, voluntariat, altruism, spirit de echipă etc. 

Ipoteza privind creşterea sentimentului de grija responsabilă faţă de ceilalţi se poate 
observa şi din figura nr. 4, în care s-a obţinut o corelaţie semnificativă din punct de vedere 
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statistic între durata de program şi numărul de apeluri telefonice din partea rezidenţilor către 
membrii familiei,   (r = 0,29, p< 0,05). 

 
Correlations 

 durata program conv_telf_dupa 
durata program Pearson Correlation 1 ,296** 

Sig. (2-tailed)  ,002 
N 110 110 

conv_telf_dupa Pearson Correlation ,296** 1 
Sig. (2-tailed) ,002  

N 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fig. nr. 4 

Concluzii 

Comunitatea terapeutică reproduce modelul unei familii şi societăţi funcţionale, având o 
structură ierarhică, formată din membri cu vârste şi experienţe diferite, care se găsesc în faze 
diferite de tratament. Fiecare membru are un rol definit şi responsabilităţi pentru susţinerea 
funcţionării adecvate a comunităţii. Sunt stabilite reguli pe care membrii comunităţii se 
angajează să le respecte cu stricteţe după ce intră în comunitate, este un sistem de tratament 
cu structură rezidenţială destinat persoanelor dependente de droguri. Structura ierarhică de tip 
familial presupune ca rezidenţii să aibă diferite responsabilităţi, de la cele mai simple până la 
unele complexe, în funcţie de evoluţia lor în procesul terapeutic.  

Cele trei ipoteze au fost validate, evidenţiind astfel faptul că programul de comunitate 
terapeutică oferă un mediu protejat, structurat, propice schimbării benefice a rezidenţilor. 
Limitele cercetării sunt date de specificul lotului, respondenţii fiind doar deţinuţi din cadrul 
unui singur penitenciar şi de fluctuaţia participanţilor, odată liberat rezidentul având opţiunea 
să renunţe la participarea la acest demers ştiinţific. 
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Rezumat 
Dinamismul care a caracterizat procesul legislativ în ultimi ani, mai ales de la momentul 

intrării în vigoare al Legii nr. 286/2009, a creat situaţii juridice de multe ori contradictorii, 
inechitabile, sau chiar a dus la reformarea totală a unor instituţii de drept material, sau de 
drept procesual. De această reformare, cel puţin parţială, nu este străină nici instituţia 
întreruperii executării pedepsei. Legiuitorul român a preluat dintre cazurile prevăzute în 
vechea reglementare, doar două situaţii din cele trei reglementate şi sedimentate în cultura şi 
practica judiciară de aproximativ cinci decenii. Iar lipsa unor norme tranzitorii, care să 
reglementeze situaţia în care o persoană este condamnată anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 135/2010, iar o alta este condamnată în baza aceleiaşi legi penale materiale, dar în 
procedura nouă, aplicată după intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010, a dus la supunerea 
celor din urmă la regimuri juridice diferite, fiind creată astfel o inechitate faţă de persoana 
condamnată, aflată în cel de al doilea caz. Această inechitate duce la existenţa caracterului 
neconstituţional al prevederilor art. 592 alin. 1 şi art. 589 alin. 1 din Legea nr.135/2010. 

Cuvinte-cheie: pedeapsă; executarea pedepsei; întreruperea executării pedepsei; 
neconstituţionalitate; discriminare. 

Introducere 

Pentru asigurarea scopului procesului penal şi a scopului pedepsei aplicate, punerea de 
îndată în executare a hotărârilor definitive de condamnare şi începerea executării pedepsei 
sunt condiţii obligatorii. 

În ceea ce priveşte natura juridică a instituţiei întreruperii executării pedepsei, se impune 
a se arata că, aceasta este o instituţie cu o natură bivalentă, fiind o instituţie procedurală, dar şi 
o instituţie de drept penal substanţial. 

Această dublă valenţă, creează în practică situaţii unice, pe care le apreciem ca fiind în 
contradicţie cu normele constituţionale. 

1. Evoluţia instituţiei întreruperii executării pedepsei 

Intrarea în vigoarea, la data de 01.02.2014, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală (publicat în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010), a adus modificări în ceea ce 
priveşte cazurile în care se poate dispune întreruperea executării unei pedepse. 

Astfel, în procesul execuţional al unei sancţiuni penale privative de libertate, întreruperea 
executării unei pedepse poate fi dispusă în aceleaşi cazuri în care se poate dispune şi amâ-
narea aplicării sau executării unei asemenea sancţiuni. 
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În dispoziţiile art. 589 alin. 1 din Legea nr. 135/2010, regăsim două cazuri în care s-ar 
putea dispune întreruperea pedepsei, şi anume: 

a. când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă 
de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii nu 
permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului 
Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă 
un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o 
durată determinată; 

b. când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, 
executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea. 

 
Observăm astfel, o preluare parţială în Codul de Procedura Penală a situaţiilor reglemen-

tate anterior de art. 455 raportat la art. 453, alin. 1 CPP din 1969, şi anume: 
a. când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o 

boală gravă, care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea 
executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest 
caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va 
ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare. Cererea de amânare a executării 
pedepsei nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate efectua 
sub pază permanentă, în condiţiile prevăzute de art. 1391, care se aplică în mod corespun-
zător; 

b. când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, 
executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea; 

c. când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea 
consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, exe-
cutarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată. 

2. Analiza comparată între CPP din 1969 şi noul CPP  

Noua reglementare procesual penală a înlăturat al treilea caz de întrerupere, iar primul 
caz a fost reformulat. 

Art. 589, alin. 1, lit. a din noul CPP prevede că amânarea/întreruperea se dispune pe o 
perioadă determinată, şi nu până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, 
astfel cum era prevăzut în vechiul text. 

De asemenea, noua reglementare mai prevede că, în această situaţie, amânarea executării 
pedepsei nu poate fi dispusă dacă cel condamnat şi-a provocat singur starea de boală, prin refuzul 
tratamentului medical, al intervenţiei chirurgicale, prin acţiuni de autoagresiune sau prin alte 
acţiuni vătămătoare, sau în situaţia în care se sustrage efectuării expertizei medico-legale. 

Acest lucru apare ca firesc, în contextul în care motivele pentru care se dispune această 
măsură trebuie să fie obiective, extrinseci voinţei condamnatului. 

Un alt element de noutate îl reprezintă condiţia, ca boala să nu poată fi tratată în reţeaua 
sanitară a penitenciarelor şi să facă imposibilă executarea imediată a pedepsei. 

Deşi, este de necontestat că o lege procesual penală are un caracter de aplicabilitate ime-
diată, cu excepţia situaţiilor tranzitorii expres reglementate, totuşi acest caracter nu exclude 
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existenţa unei inechităţi între persoanele condamnate şi aflate în executarea unor pedepse, 
aplicate pe baza CP din 1968 şi care au fost puse în executare conform CPP din 1969. 

Această modificare legislativă, creează situaţii juridice unice. Mai exact, în cazul celor 
care săvârşesc infracţiuni pentru care, de exemplu, li se aplică prevederile vechiului cod penal, 
ca şi lege penală mai favorabilă, şi care sunt judecaţi potrivit regulilor procedurale stabilite de 
Legea nr. 135/2010, consecinţa fiind că pentru o pedeapsă stabilită potrivit VCP, întreruperea 
sau amânarea poate avea loc doar pentru situaţiile prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală. 

Se creează astfel o discriminare, între persoanele care au fost condamnate pe dispoziţiile 
Codului penal anterior şi judecate conform dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior, 
şi persoanele care au fost condamnate pe dispoziţiile Codului penal anterior, dar judecate 
conform Codului de procedură penală actual.  

3. Analiza caracterului neconstituţional 

3.1. Scurtă introducere 

Conform legii fundamentale, C.C.R. hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate 
privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial. 
Din ratificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, decurg mai multe consecinţe, inclusiv 
cea de garantare, implementare şi aplicare efectivă a drepturilor resortisanţilor statelor 
semnatare. 

Jurisprudenţa instanţei europene a pus în evidenţă mai multe caracteristici care ţin de 
scopul şi obiectul Convenţiei, şi anume efectivitatea garanţiilor pe care le prevede şi subsi-
diaritatea mecanismului de control instituit. 

Curtea a statuat, în sensul că, obiectul şi scopul Convenţiei impun înţelegerea şi aplicarea 
dispoziţiilor sale în aşa fel încât exigenţele pe care le proclamă, privitoare la drepturile regle-
mentate, să fie respectate de toate statele contractante, orice interpretare a acestor drepturi şi 
libertăţi trebuie să se concilieze cu spiritul general al Convenţiei, destinat să apere şi să 
promoveze idealurile şi valorile unei societăţi democratice (C.E.D.H. 7 iulie 1989, Soering c. 
Royaume-Uni; C.E.D.H. 27 septembrie 1995, McCann et autres c. Royaume-Uni; C.E.D.H. 
23 martie 1995, Loizidou c.Turquie). Scopul Convenţiei constă în a proteja, nu drepturi teore-
tice şi iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (C.E.D.H. 7 decembrie 1976, Handsyde c. 
Royaume-Uni; C.E.D.H. 15 noiembrie 1996, Ahmet Sadik c. Greece). 

Convenţia încredinţează fiecăruia dintre statele contractante, îndatorirea de a asigura 
exerciţiul drepturilor şi libertăţilor, pe care ea le consacră, de către persoanele aflate sub juris-
dicţia lor. Convenţia reglementează, în principiu, drepturi cu un conţinut material substanţial, 
ce pot fi invocate direct în ordinea internă a statelor contractante. Suplimentar, convenţia 
reglementează şi drepturi procedurale, printre care şi dreptul la un proces echitabil. 

Dreptul la un proces echitabil, constituie una dintre componentele asigurării preeminenţei 
dreptului într-o societate democratică. Măsurile impuse asigurării respectării acestui drept 
impune organizarea unei bune administrări a justiţiei, credibilă, sigură, imparţială şi indepen-
dentă. 

Misiunea Curţii, constă în a examina dacă soluţiile alese de state sunt compatibile cu 
dispoziţiile Convenţiei, şi asigură îndeplinirea obiectivelor sale (C.E.D.H. 21 februarie 1975, 
Golder c. Royaume Uni).  



184 Devianţă şi criminalitate 

 

Referirea la practica C.E.D.O este dovadă a respectării celor expuse în prezentul articol a 
dispoziţiilor art. 20 din Constituţie (Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la 
care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu 
excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile). 

3.2. Drepturi fundamentale încălcate. Analiză. Practică naţionala şi C.E.D.O.  

a. Norma procesual penală: Articolul 589. Cazurile de amânare. (1) Executarea pedepsei 
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: 

a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată 
suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a pedepsei, dacă specificul bolii 
nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministe-
rului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu 
prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână 
pentru o durată determinată; 

b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, 
executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea. 

Articolul 592. Cazurile de întrerupere. (1) Executarea pedepsei închisorii sau a deten-
ţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 589, la cererea 
persoanelor arătate la alin. (3) al aceluiaşi articol, iar în cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) 
lit. a), şi la cererea administraţiei penitenciarului. 

 
b. Norma constituţională încălcată: art. 16 alin. 1, art. 21 din Constituţie.  
Analiza conflictului constituţional: considerăm că o astfel de procedură încalcă egalita-

tea în faţa legii, în sensul că sunt persoane condamnate în baza Codului Penal anterior, însă la 
momente diferite în timp.  

Astfel, o persoană este condamnată anterior intrării în vigoare a NCPP (Legea nr. 135/ 
2010), iar o altă persoană este condamnata în baza aceleiaşi legi penale materiale, dar în 
procedura nouă, aplicată după intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010. Cele două persoane sunt 
supuse unor regimuri juridice diferite, fiind creată o inechitate faţă de persoana condamnată, 
aflată în cel de al doilea caz. 

Ca urmare, prima persoană condamnată a beneficiat de existenţa a trei cazuri pentru care 
poate solicita întreruperea executării pedepsei, pe când în cel de-al doilea caz, persoana 
condamnată beneficiază de existenţa doar a două cazuri pentru care poate solicita întreruperea 
execuării pedepsei. 

Conform art. 21 alin. 1 şi 2 din Constituţie, orice persoană se poate adresa justiţiei pentru 
apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, iar nici o lege nu poate îngrădi 
exercitarea acestui drept. Ori, tocmai acest drept este flagrant încălcat pentru motivele 
indicate mai sus. 

 
c. Practică naţională şi CEDO relevantă 
c.1. Practica naţională. Cazul de întrerupere/amânare a executării pedepsei, prevăzut 

de art. 589, alin.1, lit. b din NCPP, a fost apreciat ca fiind discriminatoriu.  
Deşi legiuitorul foloseşte termenul de condamnată, calificând titulari cererii de între-

rupere, totuşi în jurisprudenţa naţională a fost reţinută şi opinia opusă, reţinându-se că, în 
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conformitate cu art. 6 şi art. 14 CEDO, şi cu jurisprudenţa CEDO, în faza punerii în executare 
a pedepselor nu pot exista diferenţieri în natura şi conţinutul drepturilor recunoscute condam-
naţilor (inclusiv diferenţieri bazate pe sex). Dreptul recunoscut condamnatei, de amânare sau 
întrerupere a executării pedepsei până când copilul împlineşte vârsta de 1 an, trebuie recunos-
cut şi condamnatului aflat în atare situaţie (CA Bucureşti, Secţia a II-a Penală, dec. nr. 1534 
din 02 decembrie 2008, www.cab1864.eu). 

 
c.2. Practica CEDO. Dreptul la un proces echitabil trebuie să fie efectiv (C.E.D.H. 12 

iulie 2001, Prince Hans Adam II de Liechtenstein c/Allemagne).  
Victima trebuie să aibă acces la tribunal, accesul la justiţie trebuind să fie unul real 

(C.E.D.O. hot. Helemrs, hot. Kaya, hot. Salman, hot. Akkoc).  
Dreptul de acces la un tribunal este înţeles, în cadrul dreptului european, ca un drept de 

acces concret şi efectiv, care presupune ca justiţiabilul să beneficieze de o posibilitate clară şi 
concretă de a contesta un act (C.E.D.H. Bellet c. Franţa 4 decembrie 1995). 

Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intere-
selor sale legitime, în exercitarea dreptului său la un proces echitabil, accesul la justiţie neputând 
fi îngrădit - art. 6 alin. 1 şi 2 din legea nr. 304/2004 (O. Predescu, Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 74). 

Referitor la dreptul la un tribunal, deşi este o creaţie a practicii, C.E.D.O. a stabilit că 
pentru a vorbi de un proces echitabil, mai întâi trebuie să existe dreptul de a sesiza instanţa de 
judecată, orice persoană având dreptul la judecarea cauzei sale (C. Bîrsan, Convenţia 
europeană a drepturilor omului - Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, Editura 
All Beck, Bucureşti, 2005, p. 457). 

Concluzii 

Apreciem util, ca legiuitorul român, la momentul edictării unor acte normative, să emită 
şi unele norme tranzitorii, care să permită verificarea şi aplicarea în concret a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale în mod egal tuturor cetăţenilor vizaţi de un anumit text de lege, sau 
să dea dovadă de previzibilitate şi claritate în momentul redactării unor acte normative. 

Nu în ultimul rând, precizăm că dispoziţiile menţionate anterior, sunt în curs de analiză 
de către forul constituţional, cauza fiind înregistrată sub nr. 333D/2018, dosarul fiind încă în 
stare de raport. 
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Rezumat 
Problema considerării existenţei persoanei juridice, raportată la momentul dobândirii 

calităţii de subiect al răspunderii penale, actualmente, prezintă o complexitate aparte, care 
stârneşte o dispută aprinsă între doctrinarii preocupaţi de ramura dreptului penal şi cei ai 
domeniului privat, deopotrivă şi între practicienii vizaţi de competenţa aplicării legii penale. 
De fapt, problema este complexă, deoarece are două necunoscute. Prima întrebare se referă 
la ce statut deţine entitatea sau organizaţia, aşa cum o numeşte legislaţia civilă, din momen-
tul semnării, iar în unele situaţii şi autentificării notariale a actului de constituire a persoanei 
juridice, formării patrimoniului ei distinct şi până în momentul înregistrării ei de stat? 
Interesul de a căuta un răspuns este provocat mai mult de cea de-a doua întrebare, mai 
directă şi mult mai apropiată materiei penale, şi anume, după ce reguli va fi sancţionată 
penal organizaţia (entitatea) care a săvârşit o infracţiune până la înregistrarea ei de stat - 
moment al dobândirii calităţii de persoană juridică?, altfel spus, care regim al răspunderii 
penale va fi aplicat: cel al răspunderii persoanei fizice sau cel al răspunderii penale a 
persoanei juridice? Prin urmare, studiul de faţă, constituie o preocupare a noastră de a oferi 
unele soluţii rezonabile şi pasibile de aplicare, obţinute prin coroborarea normelor legislaţiei 
penale cu cele ale legislaţiei civile, în materia regimului de înfiinţare şi consolidare a statu-
tului de persoană juridică din perspectiva responsabilizării lor penale. 

Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; statut; entitate; regim juridic.  

Introducere 

În general, răspunderea penală a persoanei juridice este cu greu acceptată de multe legis-
laţii din cauza complexităţii care o prezintă în plan aplicativ, cauzele fiind multiple, începând 
de la problematica învinovăţirii, în cazul actorilor multipli, din teama de a nu încălca cumva 
principiul personalităţii răspunderii penale, şi terminând cu formele de sancţiuni aplicabile 
care, de multe ori, se dovedesc a fi ineficiente. Pe lângă toate acestea, actualmente se mai 
identifică şi alte probleme, mult mai complexe decât păreau a fi de la început, şi anume, cele 
legate de momentul existenţei persoanei juridice, respectiv, de momentul dobândirii statutului 
de subiect al răspunderii penale. Evident, o mare parte a problemei este generată de modul 
defectuos de reglementare a instituţiei persoanei juridice în legislaţia civilă, la formularea 
căreia nu s-a ţinut cont de regulile răspunderii penale, dar poate chiar şi invers, legiuitorul a 
evitat să concretizeze în textul legii penale unele chestiuni ce privesc identitatea persoanei 
juridice, regulile de aplicare a răspunderii penale faţă de entităţile ce activează şi săvârşesc 
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infracţiuni, în aceleaşi împrejurări ca şi persoanele juridice, însă de drept, nu dispun de 
personalitate juridică etc. 

Oricum, indiferent cine se face vinovat de unele omisiuni, obiectivul nostru principal este 
de a cerceta sub aspect ştiinţific esenţa problemei, impactul ei asupra eficienţei răspunderii 
penale, de a identifica posibile căi de soluţionare, prin asigurarea coerenţei normelor civile cu 
cele penale, adaptarea reciprocă a domeniilor de reglementare la necesităţile şi aspiraţiile lor 
comune - responsabilizarea cu orice preţ a subiecţilor, indiferent de statutul lor juridic (per-
soană fizică sau persoană juridică) pentru nesocotirea normelor imperative prestabilite de lege 
penală.  

1. Conceptul de răspundere penală a persoanelor juridice 

Problema a fost invocată în unele state (România) încă din anul 1929, în cadrul Con-
gresului Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal desfăşurat la Bucureşti.  

Cu câteva decenii mai târziu, în anul 1978, Comitetul european privind problemele 
infracţionalităţii al CE a recomandat legiuitorului să recunoască persoanele juridice ca subiecte 
ale răspunderii penale [1]. Anume, aceste entităţi sunt tentate cel mai frecvent să neglijeze 
normele legislaţiei penale în drumul lor spre obţinerea unor avantaje financiare colosale, cu 
investiţii minime. De menţionat că necesitatea consacrării răspunderii penale aplicabilă 
persoanelor juridice, s-a născut şi a luat amploare în condiţiile în care, de veacuri, problema 
responsabilizării penale a acestor entităţi a constituit şi, de fapt, mai constituie încă, o problemă 
cu multe necunoscute. Din această cauză, până în sec. al XIX-lea, ideea sancţionării penale a 
persoanei juridice nu a fost susţinută de codurile penale ale multor state, fiind evitată din teama 
de a nu încălca principiul personalităţii pedepsei penale, fapt care determină şi astăzi ca unele 
din ele să se abţină de la asemenea reglementări (Italia, Germania).  

Argumentele în acest sens au fost diverse. Unii considerau că pedepsele privative de 
libertate impuse persoanelor fizice sunt inaplicabile persoanei juridice, iar aplicarea lor către 
toţi membrii ar lovi în persoane străine infracţiunii, fapt ce constituie o gravă încălcare a 
principiului personalităţii pedepsei, potrivit căruia pedeapsa trebuie aplicată doar faţă de cel 
ce a săvârşit infracţiunea [2]. În plus, s-a mai susţinut că din punct de vedere juridic este de 
neconceput să învinovăţeşti o persoană juridică, care este o abstracţiune, altfel spus, nu are o 
existenţă reală, voinţă, conştiinţă etc. 

Abia în sec. al XX-lea, sub impactul realităţilor social-economice tot mai diverse şi mai 
complexe, a început să fie acceptată ideea şi consacrată juridic instituţia răspunderii penale a 
persoanelor juridice [3]. În cele din urmă, s-a acceptat pe larg ca răspunderea penală să fie 
aplicată şi faţă de persoanele juridice, cu excepţia celor de drept public, iar sancţiunile să fie 
distincte de cele aplicate persoanei fizice. Adică persoana juridică nu poate fi pedepsită cu 
închisoare, ci i se poate aplica o pedeapsă principală – amendă, însoţită de una complemen-
tară, acestea din urmă fiind diferite de la stat la stat. Tot astfel, s-a acceptat în unanimitate că 
persoana juridică poate săvârşi orice fel de infracţiune, evident cu excepţia celor de viol sau 
dezertare, şi că nimic nu o împiedică să-i fie atribuită calitatea de instigator sau complice la 
săvârşirea unei infracţiuni [4].  

Dacă, iniţial, nu era posibilă angajarea răspunderii penale a persoanei juridice pentru 
infracţiunea de omor sau pentru lovire şi vătămare corporală, comise cu intenţie ori pentru 
agresiuni sexuale, ulterior aceste fapte au fost aduse în sfera de incidenţă a răspunderii ana-
lizate [5].  
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De asemenea, şi prin săvârşirea unei infracţiuni de poluarea apei de către o întreprindere 
poate fi cauzat decesul din imprudenţă a persoanei care a consumat apa poluată, fiind în acest caz 
trasă la răspundere penală pentru poluarea apei ce a dus la decesul persoanei din imprudenţă. 

Cu toate acestea, în pofida diverselor modalităţi şi forme de sancţionare a persoanelor 
juridice pentru săvârşirea infracţiunilor, inclusiv celor contra mediului, un lucru este cert. La 
stabilirea regulilor de răspundere penală aplicabilă persoanei juridice cu scop lucrativ, 
legiuitorul trebuie să aleagă cu o deosebită şi specială atenţie tactica de legiferare, ţinând cont 
de un spectru mult mai larg de particularităţi, distincte de cele considerate la responsabilizarea 
făptuitorului persoană fizică.  

Pe de o parte, la stabilirea formelor de sancţiuni şi a cuantumului acestora trebuie să se 
facă posibilă obţinerea la maxim a efectelor şi scopului pedepsei, iar pe de altă parte, să nu fie 
afectată funcţionalitatea şi productivitatea pe mai departe în parametri normali ai acestora, 
ţinând cont de interesul pe care îl prezintă pentru economia unui stat. Or, prin aplicarea unor 
sancţiuni exagerat de mari se poate crea o stare de insolvabilitate a persoanei juridice sancţio-
nate financiar, de asemenea sancţiunea sub formă de lichidare a persoanei juridice poate avea 
un efect negativ, disproporţional, pe alocuri, cu scopul pedepsei penale.  

Cu atât mai mult, după cum constată şi distinsul autor R. Cojocaru, practica ultimului 
deceniu a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă 
pentru combaterea criminalităţii, iar pedepsele aspre nu pot justifica eficienţa necesară 
activităţii de prevenire a criminalităţii [6]. 

2. Problema considerării persoanei juridice raportată la momentul dobândirii 
calităţii de subiect al răspunderii penale şi asimilării cu ea a altor entităţi fără 
personalitate juridică 

Această problemă începe a fi sesizată, credem noi, încă din „leagănul” doctrinei şi 
legislaţiei civile, deopotrivă cu a celei comerciale. Anume acestea sunt ramurile dreptului care 
s-au preocupat în mod constant de definirea entităţii respective, identificării trăsăturilor 
proprii, dar şi de stabilire a „zilei ei de naştere”, altfel spus, a momentului în care dobândeşte 
personalitate juridică.  

Aşa s-a făcut că art. 55 din C.Civ. al RM să definească persoana juridică drept 
„organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest 
patrimoniu, poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi 
personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţă de 
judecată”. 

Interesându-ne mai departe despre momentul considerării ei, observăm că potrivit art. 63 
C.Civ. al RM, persoana juridică se consideră constituită în momentul înregistrării ei de stat.  

Iată aici apare şi prima întrebare: ce statut deţine entitatea respectivă sau organizaţia, aşa 
cum o numeşte legislaţia civilă, din momentul semnării, iar în unele situaţii şi autentificării 
notariale a actului de constituire, formării patrimoniului distinct etc. şi până în momentul 
înregistrării ei de stat? 

De fapt, interesul de a căuta un răspuns este provocat de cea de-a doua întrebare, mai 
directă şi mult mai apropiată materiei penale: şi anume, după ce reguli va fi sancţionată penal 
organizaţia care a săvârşit o infracţiune, spre exemplu, de poluarea apei până a fi înmatri-
culată în registrul de stat. Or, nu se exclude faptul că cu ocazia concentrării şi depozitării 
bunurilor ce reprezintă eventualul patrimoniu al persoanei juridice să fie comisă o infracţiune 
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de poluarea apei, spre exemplu. Doar aceste bunuri pot fi de orice gen (materiale de 
construcţie, substanţe toxice în cazul desfăşurării activităţilor agricole etc.) care pot dăuna 
mediului acvatic subteran sau de suprafaţă. Mai mult, până la înregistrarea de stat a persoanei 
juridice, membrii fondatori pot recurge la desfăşurarea unor anumite activităţi agricole în 
comun, neinterzise de lege, ce ar implica irigarea terenurilor, aplicarea pesticidelor, iar prin 
urmare pot afecta calitatea apei.  

După care norme penale vor fi sancţionate atunci activităţile poluatorii ale acestora, având 
în vedere că fapta a fost săvârşită de o entitate alcătuită legal de două sau mai multe persoane, în 
baza contractului de constituire a persoanei juridice sau, aşa cum actualmente prevede legea, a 
eventualei persoane juridice? În acest caz, ar fi absurd să considerăm că infracţiunea de poluarea 
apei a fost săvârşită de un grup criminal organizat, cu atât mai mult de către o organizaţie 
criminală, sau chiar prin participaţie. Or, fiecare din ei săvârşesc părţi ale acţiunii infracţionale şi 
nu li se poate atribui calitatea de instigator, complice sau organizator.  

Tot astfel nu poate fi pretinsă infracţiunea de practicare ilegală a activităţii de între-
prinzător (art. 241 CP RM), atâta timp cât nu poate fi imputată obţinerea de profit. De fapt, ne 
aflăm în aceeaşi situaţie în care, spre exemplu, un automobil există în natură, dar încă nu a 
fost înmatriculat. În acest caz, nu putem spune că acesta nu este automobil. Cu atât mai mult, 
el poate fi folosit în calitate de instrument (mijloc) la săvârşirea infracţiunii, chiar dacă nu a 
fost luat la evidenţă de către stat, iar fapta săvârşită cu implicarea acestuia (art. 2641, 265, 266 
CP RM) precum cea care atentează la el (268 CP RM) chiar de nu este înmatriculat, constituie 
infracţiune. 

Pentru a beneficia de mai multă credibilitate odată cu identificarea şi evidenţierea problemei 
în discuţie, am decis să amintim şi unele poziţii ale noastre, exprimate anterior şi în conţinutul 
altor lucrări în care ne preocupam de procedura înfiinţării persoanei juridice [7]. 

Deci, spuneam atunci că, de facto, persoana juridică ia naştere din momentul încheierii 
contractului de constituire şi nu din momentul înregistrării ei, aşa cum actualmente prevede 
legislaţia, legiuitorul adoptând, în opinia noastră, o concepţie greşită despre momentul conside-
rării persoanei juridice drept înfiinţată. Argumentăm aceasta prin faptul că, deşi în temeiul art. 63 
alin. (1) din C.Civ. al RM „persoana juridică se consideră constituită din momentul înre-
gistrării ei de stat”, Legea nr. 220/2007 [8] operează cu o altfel de expresie „Persoana juridică 
se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare”, după părerea noastră fiind 
mai adecvată, deoarece se lasă a se înţelege că decizia de înregistrare a persoanei juridice este 
adoptată de membrii fondatori odată cu semnarea actului de constituire. 

Printre altele, însăşi legea în cauză se numeşte „cu privire la înregistrarea persoanei 
juridice”, ceea ce înseamnă că ea se numea (avea statut) persoană juridică şi anterior înregistrării.  

Prin urmare, entitatea formată prin voinţa membrilor fondatori, dobândeşte calitatea de 
persoană juridică din momentul semnării acordului (contractului de constituire) care consti-
tuie şi actul ei de naştere, dar şi temeiul formării capitalului social prin contribuţia membrilor, 
a patrimoniului ei, care sunt semnele caracteristice şi obligatorii ale identificării persoanei 
juridice. 

Astfel, aceasta întruneşte toate condiţiile impuse de art. 55 C.Civ., obţinând statut de 
persoană juridică, însă fără capacitate deplină de exerciţiu”, sau „persoană juridică 
neînmatriculată”. Or, în calitatea pe care o atribuim noi entităţii în cauză (persoana juridică), 
aceasta dispune de un fel de capacitate de folosinţă, dar şi de exerciţiu, ultima fiind o 
capacitate de exerciţiu restrânsă, asimilată celei a persoanei fizice în care poate încheia doar 
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anumite categorii de acte juridice (doar civile, nu şi comerciale), în cazul de faţă, acte de 
liberalitate, împrumut necesare consolidării capacităţilor financiare care este indispensabilă 
maturizării sale (art. 55 C.Civ., persoana juridică - este organizaţia care are un patrimoniu 
distinct...), adică dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.  

În literatura română de specialitate, drept confirmare a poziţiei noastre, se spune că 
momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu coincide cu cel al dobândirii capacităţii de folo-
sinţă a subiectului de drept. Şi persoanele juridice supuse înregistrării au capacitate de folosinţă 
de la data recunoaşterii lor, dată ce coincide cu momentul semnării actului de constituire, 
adică din momentul dobândirii personalităţii juridice. Or, personalitatea juridică nu se poate 
dobândi fără desemnarea organelor de conducere al acestor subiecte de drept [9], iar aceasta 
se întâmplă în cadrul formulării şi încheierii între membrii fondatori a contractului de 
constituire. Prin urmare, în perioada dintre primul act de înfiinţare (contractul sau actul 
unilateral de constituire) şi pretinsul moment al dobândirii personalităţii juridice (înregistrarea 
de stat), aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii necesare pentru ca persoana juridică să ia 
fiinţă în mod valabil, priveşte şi capacitatea de exerciţiu, deşi nu este una deplină, fără de care 
aceste drepturi şi obligaţii nu le-ar avea viitorul subiect de drept. 

Toate aceste discuţii ne aduc în faţa circumstanţelor în care trebuie să recunoaştem 
personalitatea juridică a entităţilor formate în scopul dobândirii acesteia prin înregistrare de 
stat, încă din momentul semnării actului de constituire, pentru că acestea de facto o şi deţin 
din acel moment prin calitatea lor de a fi titulari de drepturi, obligaţii şi patrimoniu distinct, 
prin urmare, devin pasibile de a fi trase la răspundere penală pentru faptele sale.  

Celelalte entităţi, care se formează cu scopul, altul decât cel de a constitui o persoană 
juridică (societăţile civile, parteneriatele etc.), urmează a fi asimilate persoanelor juridice 
pentru a putea fi responsabilizate penal pentru infracţiuni, făcând cu această ocazie distincţie 
între persoanele juridice şi celelalte entităţi fără personalitate juridică.  

Spunem aceasta, fiind în contradicţie cu opiniile autorilor [10] care susţin fără nici o 
justificare că grupările care nu au personalitate juridică nu pot răspunde penal.  

În aceste circumstanţe, suntem adepţi ai poziţiei împărtăşite şi de alţi autori [11], care 
susţin că legiuitorul a admis o lacună atunci când a omis să prevadă răspunderea penală a 
întreprinderii individuale pentru infracţiuni. Aceştia mai susţin că subiectele care nu posedă 
personalitate juridică, dar care participă la relaţii sociale, sunt totuşi capabile de a întreprinde 
anumite acte şi, respectiv, de a comite infracţiuni în aceeaşi măsură ca şi persoanele juridice, 
numai că nu dispun de personalitate juridică, în ciuda faptului că entităţile juridice în cauză au 
de asemenea organe capabile a exprima voinţa criminală şi a o reproduce în realitate. 

O situaţie cu caracter legislativ ce vine să consolideze şi mai mult poziţia noastră este 
întâlnită în legislaţia statului Muntenegru, unde potrivit art. 4.1. din Legea privind răspun-
derea penală a entităţilor juridice, oferă o listă de entităţi (instituţia publică, organizaţiile 
neguvernamentale, fond de investiţii, parteneriatele, partidele chiar etc., care dobândesc bunuri 
şi dispun de ele în cadrul activităţilor lor) care sunt supuse răspunderii corporative. Unele din 
acestea, de fapt, coincid după structură şi categorie cu persoanele juridice recunoscute şi de 
legislaţia civilă a Republicii Moldova (asociaţia, fundaţia, instituţia).  

Cu toate acestea, se observă clar că în sensul legislaţiei penale a Muntenegrului, termenul 
„entitate juridică” este mai larg decât conceptul general de „persoană juridică” [12].  

Într-adevăr, subiecţii ce acţionează în cadrul parteneriatului privat [13], de asemenea 
constituie o entitate juridică, alcătuită din două persoane juridice, una de drept public, iar 
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cealaltă de drept privat care împreună desfăşoară activităţi de interes public fără a constitui o 
persoană juridică. Şi aici apare aceeaşi întrebare, cum va fi sancţionată această entitate dacă în 
momentul activităţii sale a comis o infracţiune de poluarea apei?, ce sancţiune i se va aplica, 
dacă nu este persoană juridică?, iar art. 229 CP RM spune că pentru poluarea apei persoanei 
juridice i se aplică amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale.  

De asemenea, calitatea de entitate colectivă o are şi societatea civilă, deşi nu deţine 
personalitate juridică. Potrivit art. 1339 C.Civ., prin contract de societate civilă, două sau mai 
multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri 
economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi 
pierderile. În timpul activităţii economice comune se poate săvârşi o infracţiune de poluarea 
apei fără a fi cunoscută partea din vinovăţie a fiecărui membru. Or, nu poţi sancţiona liderul 
colectivităţii care a dat indicaţii, deoarece cei care au săvârşit fapta nu au acţionat doar în 
interesul acestuia, dar şi în interesul lor personal, sau al celorlalţi membri care la acel moment 
nu au participat la acţiuni. În plus, entitatea respectivă este mult mai solvabilă decât fiecare 
membru privit individual, doar ea dispune de un patrimoniu distinct. Şi în acest caz ar trebui 
să recurgem la responsabilizare după aceleaşi criterii aplicate şi faţă de persoana juridică, deşi 
legea expres prevede că acestea nu sunt persoane juridice. 

Observăm, deci, că entitatea juridică cu statut intermediar între organizaţie şi persoană 
juridică poate crea serioase probleme procesului de calificare şi incriminare a răspunderii penale. 

Din acest considerent, credem că legea penală trebuie să prevadă în calitate de subiect al 
infracţiunii orice entitate juridică ce dispune sau nu de personalitate juridică ori fizică (între-
prinderea individuală şi gospodăriile ţărăneşti), noţiune ce depăşeşte aria de cuprindere a 
înţelesului de persoană juridică. 

În acest caz, considerăm că soluţiile ar fi două:  
După o primă parte a soluţiei, legislaţia civilă în primul rând, iar mai apoi cea penală ar 

trebui să recurgă la reconsiderarea conceptului despre persoana juridică în calitate de subiect 
corporativ al răspunderii prin considerarea ei din momentul asocierii şi nu din momentul 
înregistrării de stat.  

O a doua soluţie ar fi ca răspunderea penală să se extindă asupra altor entităţi (colecti-
vităţi) ce nu dispun de personalitate juridică, operând cu termenul de răspundere a unei 
entităţi sau răspunderea penală corporativă.  

Tot astfel, ar fi necesar ca această entitate să poarte răspundere de orice fel după principiile 
şi regulile aplicabile faţă de persoana juridică, chiar dacă entitatea respectivă în momentul 
săvârşirii infracţiunii nu a fost înmatriculată, prin urmare, nu dispunea de personalitate juridică. 

De aceea poate aria răspunderii corporative excede, de asemenea, aria persoanelor juridice 
în Letonia. Deşi nu există o definiţie de drept penal privind „entitatea juridică”, legea letonă 
prevede explicit că măsurile coercitive pot fi aplicate nu doar persoanelor juridice, dar şi 
parteneriatelor, adică o entitate necorporativă fără personalitate juridică. Astfel de entităţi juridice 
sau asociaţii au capacitate juridică, chiar dacă le lipseşte statutul oficial de persoană juridică.  

Tot astfel, în CP al Belgiei sunt asimilate persoanelor juridice şi unele entităţi care nu au 
personalitate juridică, dar desfăşoară activităţi de natură economică [14]. 

Concluzii 

În contextul cercetării realizate, considerăm cu titlu de concluzie generală, că cea mai 
optimă soluţie a problemei discutate ar fi completarea art. 21 CP RM cu un nou alineat, 32 
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care va avea următorul text: „orice entitate formată din două sau mai multe persoane în 
scopul desfăşurării activităţii economice sau de altă natură în comun şi sub orice formă 
juridică de organizare, dar care nu dispun de personalitate juridică, sunt asimilate cu 
persoanele juridice şi răspund penal după aceleaşi principii”. 

Cu toate acestea, problema nu poate fi pe deplin rezolvată dacă nu se va interveni şi în 
conţinutul legislaţiei civile, comerciale, precum şi celei ce prevede modul de înregistrare a 
persoanelor juridice, în scopul reconsiderării momentului dobândirii statutului de persoană 
juridică, prin atribuirea acestuia tuturor colectivelor ce intenţionează a o crea din momentul 
semnării actului de constituire şi nu din momentul înregistrării ei de stat. Prin urmare, această 
din urmă acţiune să nu constituie o condiţie a dobândirii statutului juridic, ci doar o condiţie 
de publicitate, în rest, toate celelalte probleme se rezolvă de la sine. 
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Rezumat 
Incluziunea socială este un factor esenţial de progres al oricărei societăţi moderne. 

Preocuparea pentru abilitarea şi reabilitarea grupurilor vulnerabile, constituie un obiectiv 
prioritar al instituţiilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. O categorie de persoane 
cu risc crescut de excluziune socială este cea care cuprinde minori, tineri şi adulţi care au 
săvârşit fapte penale şi care au primit pedepse privative de libertate. Reintegrarea lor socială 
şi profesională reprezintă o mare provocare pentru instituţiile statului, şi face obiectul unei 
strategii naţionale care stabileşte finalităţile, priorităţile, obiectivele şi responsabilităţile 
asumate de acestea. Educaţia formală şi nonformală acordată minorilor şi adulţilor din centrele 
de reeducare şi penitenciare, este una din cele mai importante modalităţi de reinserţie 
socială adresate acestei categorii de persoane. 

Cuvinte-cheie: grupuri vulnerabile; incluziune socială; penitenciar; educaţie formală şi 
nonformală; formare profesională. 

Introducere 

O societate normală şi modernă este o societate bazată pe respectarea normelor, coeziune 
socială şi implicare a tuturor membrilor acesteia. În contextul internaţional actual, dominat de 
o dinamică socială şi economică cu pasaje de criză, de nevoia realocării resurselor, se impune 
cu necesitate o nouă abordare a gestionării resurselor umane, financiare, legislative şi metodo-
logice de către fiecare ţară în parte. Acest aspect a impus identificarea, la nivel individual, a 
unor instrumente/mecanisme de gestiune, de către fiecare ramură responsabilă în cadrul 
activităţii de asistenţă socială.  

Ţara noastră s-a confruntat, de asemenea, cu momente de recesiune economică, corobo-
rată cu oferta slabă de locuri de muncă şi cu ofertele educaţionale şi de formare profesională 
insuficient adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceste fenomene au creat o presiune 
suplimentară asupra societăţii, asupra deciziilor de ordin strategic care se impun a fi asumate 
şi, în consecinţă, implementate la nivel sistemic. Această presiune creează şi oportunitatea 
identificării şi dezvoltării unor instrumente şi mecanisme de gestiune execuţională şi postexe-
cuţională, care să asigure posibilitatea creşterii şanselor de (re)integrare socială a persoanelor 
din cadrul grupurilor vulnerabile. 

Asumarea implementării noului concept de „incluziune socială” reprezintă una dintre 
direcţiile de acţiune prioritară, care impune, la rândul său, o repoziţionare a strategiilor emer-
gente, dezvoltate de către principalii actori implicaţi în operaţionalizarea acestui concept. 

1. Cadrul teoretic şi normativ al incluziunii sociale  

Într-o accepţiune largă, prin integrare socială înţelegem accesul indivizilor la oportu-
nităţile şi resursele necesare, pentru a participa pe deplin la piaţa muncii, la viaţa economică, 
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socială şi culturală, şi pentru a se bucura de un standard de viaţă considerat normal/dezirabil 
în societatea în care trăiesc.  

Pentru facilitarea integrării sociale sunt alocate resurse instituţionale variate. Obiectivul 
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 pentru obiectivul „Convergenţă” a fost 
incluziunea socială, înţeleasă ca şi capacitate a societăţii de a aloca resursele necesare pentru a 
răspunde nevoilor individuale ale membrilor ei, astfel încât fiecare individ să se simtă parte 
din comunitate, valorizat şi respectat. 

Putem distinge mai multe niveluri ale incluziunii sociale: 
- Nivel de populaţie - prin: politici coerente la nivel internaţional; legislaţie acoperitoare; 

proceduri de intervenţie integrate; resurse materiale şi umane suficiente; instituţii şi colaborare 
interinstituţională; un nivel mare de toleranţă al comunităţii/statului în care se integrează 
populaţia respectivă. 

- Nivel de grup (persoane care au aceleaşi caracteristici) - prin: identificarea elementelor 
comune şi a celor specifice; delimitarea grupului; identificarea problemei; stabilirea soluţiilor; 
stabilirea priorităţilor; constituirea echipei de profesionişti care asigură suportul necesar; alo-
carea resurselor materiale necesare; realizarea activităţilor specifice; monitorizarea grupului. 

- Nivel individual (o persoană) - prin: identificarea corectă a problemei; identificarea 
soluţiei; distribuirea unui manager de caz care gestionează cazul; alocarea serviciilor şi a 
resurselor necesare; realizarea acţiunilor specifice; monitorizarea cazului. 

La polul opus întâlnim conceptul de excluziune socială, definită prin incapacitatea de 
integrare a unei persoane sau grup în sistemul democratic şi legal (integrare civică), pe piaţa 
muncii (integrare economică), în sistemul statului bunăstării (integrare socială), în sistemul 
familiei şi comunităţii (integrare interpersonală). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1: Domenii de manifestare ale excluziunii sociale 
 
La nivelul politicilor sociale au fost identificate grupurile sociale aflate în situaţii de 

dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială: copii (aflaţi în 
sistemul de protecţie socială, cu părinţii plecaţi în străinătate, victime ale abuzului, traficului, 
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exploatării etc.); persoane vârstnice; persoane cu handicap; persoane dependente de consumul 
de droguri, alcool sau alte substanţe toxice; persoane care au părăsit penitenciarele; familii 
monoparentale; persoane afectate de violenţa în familie; victime ale traficului de fiinţe 
umane; persoane fără venituri sau cu venituri mici; imigranţi; persoane fără adăpost; persoane 
infectate sau bolnave de HIV/SIDA; bolnavi cronici; persoane care suferă de boli incurabile; 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 2. Piramida incluziunii sociale 
 
Acest ansamblu conceptual piramidal a fost reglementat prin documente cu caracter 

normativ, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  

2. Reintegrarea socio-profesională a minorilor şi adulţilor care săvârşesc o 
pedeapsă privativă de libertate 

Din categoria persoanelor vulnerabile, cu risc crescut de excludere socială, ne vom referi 
la persoanele private de libertate. Acestea sunt definite, în Strategia Naţională de reintegrare 
socială a persoanelor private de libertate ca „persoane sancţionate cu măsura educativă a 
internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, persoane condamnate la 
pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, persoane arestate preventiv din locurile de 
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”.  

Pentru ca, la finalul perioadei de detenţie, respectivele persoane să îşi poată relua cursul 
firesc al vieţii, acestea intră într-un proces de reintegrare socială pe perioada ispăşirii pedepsei 
privative de libertate. Acest proces cuprinde o succesiune de etape în asistenţa persoanelor 
private de libertate, ce are ca finalitate reintegrarea socială a acestora, după cum urmează (7):  

1. etapa instituţională - debutează la încarcerare şi se derulează pe perioada executării 
pedepsei, într-un interval temporal ce se finalizează cu aproximativ 90 de zile înainte de 
liberare;  

2. etapa de pregătire pentru liberare - debutează cu 90 de zile înainte de liberare şi 
durează până în ziua liberării sau, după caz, a liberării la termen;  

3. etapa post-detenţie - începe de la data liberării condiţionate sau a liberării la termen.  
În primele 30 de zile prezintă elemente de relevanţă factorii criminogeni de tipul: lipsa unui 
adăpost, lipsa unui loc de muncă, lipsa unui venit stabil, şi se poate evalua de către instituţiile 
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cu atribuţii în domeniu pe o perioadă de până la 2 ani după liberare sau până la data împlinirii 
duratei pedepsei. 

În instituţiile de reeducare şi/sau detenţie, persoanele reţinute beneficiază de mai multe 
tipuri de servicii adaptate nevoilor lor individuale: servicii educaţionale şi de formare profe-
sională, servicii medicale şi de terapie specifică, servicii de asistenţă socială şi consiliere.  

 
A. Educaţia formală/nonformală şi formarea profesională. În conformitate cu prevede-

rile art. 79 din Legea nr. 254/2013, dreptul la învăţământ este asigurat tuturor condamnaţilor 
care pot să îşi completeze studiile în detenţie, dacă nu au reuşit în viaţa liberă şi doresc să o 
facă pe parcursul executării pedepsei privative de libertate. Astfel, persoanele condamnate pot 
participa, în funcţie de posibilităţile penitenciarului, la cursuri pentru toate nivelurile de 
învăţământ, în condiţiile protocolului de colaborare încheiat cu Ministerul Educaţiei, ţinându-se 
cont de nevoile prioritare de intervenţie identificate, de starea de sănătate, de tipul regimului 
de executare şi de măsurile de siguranţă aplicate. 

În sistemul penitenciar se organizează cursuri de şcolarizare pentru formele de învăţământ 
general obligatoriu şi pot fi organizate cursuri şi pentru alte forme de învăţământ prevăzute de 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  

Şcolarizarea persoanelor condamnate se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Ministerul Justiţiei, cu personal didactic asigurat 
şi salarizat de inspectoratul şcolar, în condiţiile legii, prin bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale în a căror rază teritorială este situat penitenciarul. Cheltuielile legate de instruirea 
şcolară sunt suportate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. Cursurile se desfăşoară în regim de zi şi sunt considerate ca formă de învăţământ 
special, beneficiind de planuri-cadru şi programe şcolare specifice. Odată cu reforma curriculară 
din învăţământul special, educaţia din penitenciare beneficiază de planuri-cadru noi, aprobate 
prin OMEN nr. 3622/2018 pentru nivelul primar şi gimnazial. Absolvenţii nivelului liceal pot 
urma programe de studii universitare la distanţă sau în forma frecvenţei reduse. La programele de 
studii universitare în forma frecvenţei reduse, pot participa numai persoanele condamnate 
care execută pedeapsa privativă de libertate în regimul deschis. Cheltuielile aferente accesului 
şi participării la programele de studii universitare, sunt suportate de persoanele condamnate 
sau de alte persoane fizice ori juridice. 

Formarea profesională a persoanelor condamnate se realizează, în funcţie de opţiunile şi 
aptitudinile lor, prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, 
stabilite de administraţia penitenciarului, în colaborare cu personalul specializat al agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi cu alţi furnizori de formare profesională acreditaţi. 
Cursurile se organizează în spaţii anume destinate din cadrul penitenciarelor sau ale furnizorilor 
de formare profesională acreditaţi, în condiţiile stabilite prin acorduri încheiate între administraţia 
penitenciarului şi fiecare furnizor. Cheltuielile legate de formarea profesională sunt suportate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice; Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice. 

Persoanele condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate în regimul deschis 
pot participa, în exteriorul penitenciarului, la cerere, cu aprobarea directorului penitenciarului, 
şi la alte tipuri de formare profesională decât cele de mai sus. Cheltuielile legate de formarea 
profesională în acest caz sunt suportate de persoana condamnată sau de alte persoane fizice 
ori juridice. 
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Persoanelor condamnate care prezintă dizabilităţi li se asigură condiţii pentru participarea la 
activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-
religioase adecvate nevoilor şi personalităţii lor, în funcţie de opţiunile şi aptitudinile lor. 

În situaţia în care vârsta deţinutului este cu cel puţin trei ani mai mare faţă de nivelul 
ultimei clase absolvite, acesta poate beneficia de şcolarizare prin programele „A doua şansă”, 
organizate de către inspectoratele şcolare judeţene. 

Educaţia formală este completată cu diferite forme de educaţie nonformală. Astfel, în 
locurile de deţinere sunt organizate biblioteci pentru deţinuţi, cu un număr suficient de cărţi, 
ţinând seama de diversitatea nivelului cultural şi de respectarea libertăţii de alegere, în raport 
de posibilităţi şi de solicitările deţinuţilor. Condamnaţii au posibilitatea să îşi procure, din 
resurse proprii, ziare, cărţi, publicaţii, reviste, şi pot participa la editarea de reviste. În afara 
lecturii, persoanele pot participa şi la activităţi culturale, conferinţe, spectacole, jocuri sportive, 
ateliere pe diferite teme etc. 

 
În sistemul penitenciar românesc s-au implementat mai multe programe educaţionale (11), 

astfel: 
a) programe obligatorii: - adaptarea instituţionalizată a persoanelor aflate în custodie 

penitenciară (INSTAD); - alfabetizarea deţinuţilor (ALFAZ); - educaţia bunului cetăţean 
(CEB); - iniţierea, încurajarea, întreţinerea, dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea 
(DIFICIL); - educaţia pentru sănătate (EDUCUSAN); - educaţia juridică (EDUCOLEX); - 
pregătirea pentru liberare (PROLIB); - asistenţa specială, ajutor terapeutic şi recuperator 
pentru deţinutele vulnerabile (STRADAV); - diminuarea agresivităţii deţinutelor violente 
(VAAD); - diminuarea depresiei la deţinuţii expuşi la risc înalt de suicid (DERIS); 

b) programe opţionale: - formarea şi dezvoltarea profesională (PROFORD); - educaţia 
pentru viaţa de familie (EDUCOFAM); - menţinerea tonusului fizic şi psihic prin activităţi de 
educaţie fizică şi sport (EDUCUSPORT); - completarea nivelului de şcolarizare (CONIS); - 
educaţia în sprijinul muncii (SME); - educaţia religioasă şi moral-creştină (EDUCOREL); - 
susţinerea morală (SUM); - combaterea ideilor iraţionale la deţinuţi (CIID); 

c) programe facultative: - activităţi de club (ACTIV CLUB): - programul hobby. 
 
Un factor deosebit de important este şi implicarea voluntarilor în activităţi organizate în 

penitenciare. În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale desfăşoară de mulţi ani un program 
de voluntariat intitulat Strategia Naţională de Acţiune Comunitară adresat persoanelor aparţi-
nând grupurilor dezavantajate, inclusiv persoanelor aflate în regim de detenţie. Programul 
presupune implicarea elevilor în activităţi centrate pe nevoile identificate ale beneficiarilor 
direcţi, şi constituie o modalitate deosebit de eficientă de reintegrare socială, mai ales din 
perspectiva schimbării mentalităţii comunităţii cu privire la persoanele care au săvârşit o faptă 
penală pedepsită cu o formă privativă de libertate. 

Educaţia este un proces necesar, benefic, obligatoriu şi complex, fără de care nu este 
posibilă reintegrarea socială şi profesională a deţinutului. 

 
B. Consiliere şi terapie specifică. Privarea de libertate, schimbarea mediului, a rutinei 

personale a individului şi a preocupărilor acestuia, precum şi adaptarea la rigorile peniten-
ciarului, presupun transformări majore în viaţa sa psihică. De aceea, deţinuţii trebuie să 
beneficieze de consiliere psihologică şi terapie, în completarea activităţilor educaţionale. 
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„Comportamentul infracţional constituie un sindrom al unei perturbări (decompensări) a 
câmpului structurat al personalităţii. Perturbarea mecanismelor de structurare a personalităţii 
se produce prin convergenţa operaţională a unor procese psihofiziologice determinate de o 
multitudine de factori” (David, D., Gheorghe, F., Ghid de bune practici pentru psihologul 
care lucrează în sistemul penitenciar, p. 96). În accepţiunea autorilor Ghidului de bune 
practici, procesele psihice sunt determinate de o multitudine de factori de ranguri diferite, 
cum ar fi: conflictualizarea intrapsihică şi relaţională, traumatizarea psiho-afectivă, deprivarea 
structurală şi funcţională cognitiv-culturală şi educativă, distorsionarea valorilor moral-
sociale, patologie neuropsihică. 

În ceea ce priveşte minorii şi tinerii, aceştia pot prezenta, succesiv, carenţele relaţionale 
din grupul primar, diferite distorsiuni specifice personalităţii delincvente: distorsiuni din sfera 
afectivă, sentimentul abandonului, disfuncţionalităţi cu referire la strategiile de rezolvare a 
stărilor conflictuale, distorsiuni în procesul de autovalorizare, reducerea pragului de rezistenţă 
la frustrare, perturbări în sfera relaţiilor sexuale, distorsiuni în sfera cognitiv-intelectuală, 
perturbarea prizei de conştiinţă şi a reprezentării realităţii. 

Prin urmare, dacă persoana care a săvârşit o faptă penală este afectată psihic într-o 
anumită măsură dinaintea săvârşirii faptei, pentru adaptarea la mediul din penitenciar şi 
pentru reintegrarea în comunitate după liberare, se impune cu necesitate să beneficieze de 
consiliere şi chiar terapie psihologică. În acest fel se poate evita şi recidiva făptuitorului şi 
reîntoarcerea sa în detenţie. 

După executarea pedepsei, se urmăreşte reinserţia socială a persoanei, dar şi încadrarea 
într-o activitate socială utilă, dobândirea unui nou statut şi îndeplinirea de noi roluri, precum 
şi diminuarea stigmatului din viaţa socială. De asemenea, se are în vedere aplicarea regulilor 
însuşite în penitenciar privind comportamentul în societate, în familie, la locul de muncă, 
atitudinea faţă prevederile legale, obişnuinţa de a se adresa civilizat şi de a respecta regulile 
conduitei civilizate în orice context. 

Concluzii 

Persoanele care, dintr-un anumit motiv au săvârşit o faptă pedepsită cu o formă privativă 
de libertate şi sunt reţinute în centre de reeducare sau penitenciare, beneficiază de sprijin şi 
asistenţă specializată pentru reintegrarea lor eficientă în comunitate. Acest sprijin este regle-
mentat la nivel naţional şi internaţional şi transpus în servicii complexe şi complementare. 
Scopul tuturor acestora este de a reabilita persoanele, în sensul reintegrării lor sociale, 
familiale şi profesionale, şi de prevenire a recidivei, în vederea scăderii infracţionalităţii şi a 
creşterii indicelui de incluziune socială. 
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Anexe 

Anexa nr. 1. Cadrul legislativ intern şi internaţional, Recomandări internaţionale 
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, adoptată de Adu-

narea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite; 
2. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, 

ratificată prin Legea nr. 30/1994; 
3. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organi-

zaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990; 
4. Recomandarea nr. 5 a Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei privind drepturile 

copiilor instituţionalizaţi (2005); 
5. Recomandarea nr. 1286 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind o strategie 

europeană pentru copii (1996); 
6. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor 

mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, Geneva, ratificată prin Legea nr. 203/2000; 

7. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice şi Pactul Internaţional cu 
privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (1974) 

8. Convenţia împotriva Torturii şi a altor Pedepse ori Tratamente Crude, Inumane sau 
Degradante, aprobată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1984 
(Rezoluţia 39/46); 

9. Recomandarea Consiliului Europei nr. (87) asupra Regulilor Europene privind Peniten-
ciarele; 

10. Regulile şi Standardele Minime pentru Măsurile Neprivative de Libertate – Regulile de la 
Tokyo; 

11. Ghidul Naţiunilor Unite cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile – Ghidul de la 
Riyadh; 
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12. Regulile Europene cu privire la Sancţiunile şi Măsurile Comunitare (2000);  
13. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare 

de detenţie sau încarcerare (1988); 
14. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 

minori (Regulile de la Beijing); 
15. Recomandarea Consiliului Europei nr. R (89) cu privire la educaţia în penitenciare; 
16. Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre referitoare la Regulile Peniten-

ciare Europene, Rec.(2006); 
17. Recomandarea privind Regulile Europene în domeniul Probaţiunii, Rec.(2010) 

 
Anexa nr. 2. Principalele strategii sectoriale pentru perioada 2014-2020 la nivel 

naţional 
a. În responsabilitatea MMFPSPV: 

- Strategia privind promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 2014-2020  
- Strategia Naţională privind persoanele vârstnice şi îmbătrânirea activă 2014-2020 
- Strategia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 
- Cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului 

(Legea Nr.257/2013) 
- Strategia Naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie 

2013-2018 
- Strategia Naţională Antidrog, România, 2013-2020 (H.G.784/2013)  
- Strategia naţională pentru egalitate de şanse 2014-2017 

b. În responsabilitatea SGG (Secretariatul Gen. Al Guvernului) în cooperare cu MMFPSPV 
şi ANR (Ag. Naţională pentru Romi): 
- Strategia Naţională a Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români 

Aparţinând Minorităţii Rome pentru perioada 2012-2020 (HG 1221/2011) 
c. În responsabilitatea Ministerului Sănătăţii: 

- Strategia pentru sănătate 2014-2020 
d. În responsabilitatea Ministerului Educaţiei Naţionale: 

- Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii (2015) 
- Cadrul strategic pentru educaţia terţiară (2014-2020) 
- Strategia naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2015) 
- Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaţionale (2017-2023). 
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Rezumat 
Curtea Penală Internaţională a apărut ca necesitate a tragerii la răspundere penală a 

persoanelor fizice care au săvârşit crimele prevăzute în mod expres în Statutul Curţii Penale 
Internaţionale. Astfel, s-a urmărit lărgirea aplicării normelor procedurale pe care Curtea le 
va aplica, evoluând de la necesitatea pedepsirii vinovaţilor de săvârşirea infracţiunilor 
internaţionale, în sensul prevăzut de Statutul de la Roma, la elaborarea unor norme care să 
ofere un regim de protecţie victimelor şi martorilor din procesele penale din faţa Curţii, în 
considerarea faptului că, participarea efectivă a acestora reprezintă un ajutor considerabil 
pentru stabilirea adevărului şi pentru a se face dreptate. Voi analiza modul de participare, 
mijloacele de protecţie şi modalităţile de despăgubire a victimelor, ca urmare a desfăşurării 
procesului în faţa Curţii Penale Internaţionale, atât din prisma normelor prevăzute de 
legislaţia internaţională cât şi din punct de vedere jurisprudenţial.  

Cuvinte-cheie: Curtea Penală Internaţională; victime; martori; crime; proces.  

1. Consideraţii generale sub aspectul rolului Curţii Penale Internaţionale 

Datorită efectelor dezastruoase ale războaielor în mai multe ţări ale lumii, şi ţinând seama 
de gravitatea crimelor contra păcii, s-a relevat necesitatea instituirii unei jurisdicţii 
internaţionale, în vederea pedepsirii celor vinovaţi de săvârşirea acestor infracţiuni [1]. Astfel, 
încă din anii 1946-1947, Adunarea Generală ONU a invitat Comisia de Drept Internaţional 
pentru a se discuta încercarea creării unui tribunal internaţional autonom, dată fiind experienţa 
tribunalelor militare internaţionale care au judecat vinovaţii crimelor de război „ale căror 
crime sunt fără localizare geografică precisă” [2], acuzaţi fiind membrii sau participanţii 
organizaţiilor sau ai grupărilor care, în funcţie de faptele concrete săvârşite, puteau fi judecaţi 
şi în mod individual. 

De la momentul înfiinţării Curţii Penale Internaţionale [3] activitatea acesteia a cunoscut 
o continuă expansiune, prin semnarea şi ratificarea Statutului de la Roma de către un număr 
mare de state [4], care s-au implicat continuu în implementarea programelor necesare unei 
funcţionări eficiente, în scopul pentru care s-a format.  

România a fost unul dintre statele care au contribuit direct la intrarea în vigoare a 
Statutului, a semnat Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale la 7 iulie 1999, şi l-a 
ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002, iar Guvernul României a sprijinit activ CPI şi 
obiectivele sale încă din procesul de negociere asupra Statutului. În prezent, România se implică 
activ în activităţile politice şi de gestionare a Curţii care revin Statelor Părţi [5]. De asemenea, 
Republica Moldova a semnat Statutul la 8 septembrie 2000, urmând a fi supus ulterior proce-
durii de ratificare, astfel că, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Statutul de la Roma al 
Curţii Penale Internaţionale prin Legea nr. 212 din 9 septembrie 2010, moment la care şi-a 
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asumat prin acest act anumite obligaţii internaţionale care, conform principiului general de 
drept internaţional „pacta sunt servanda”, implică executarea cu bună credinţă de Republica 
Moldova a tratatelor internaţionale la care este parte. Obligaţia privind respectarea şi executarea 
tratatelor internaţionale este reglementată de asemenea şi de Convenţia de la Viena cu privire 
la dreptul tratatelor (art. 26) [6], Constituţia Republicii Moldova (art. 8) şi Legea nr. 595-XIV 
din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova [7]. 

O lungă perioadă de timp, faptele ilicite din timpul conflictelor interne sau internaţionale 
ale statelor nu au fost incriminate, neexistând o răspundere a persoanelor responsabile pentru 
săvârşirea crimelor de genocid, crimelor de război, crimelor împotriva umanităţii sau a crimelor 
de agresiune, fapte penale ce rămâneau nepedepsite, motiv pentru care s-a conturat necesi-
tatea înfiinţării unei jurisdicţii care să răspundă nevoilor societăţii în ansamblu. 

Înainte de înfiinţarea Curţii Penale Internaţionale au existat şi alte încercări pentru crearea 
unei jurisdicţii internaţionale penale, astfel că, s-a înfiinţat primul tribunal internaţional, 
Tribunalul Militar Internaţional de la Nurnberg [8], urmat de primele tribunale internaţionale 
ad-hoc, Tribunalul de la Tokio [9], Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda [10], 
Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugloslavie [11]. Aceste tribunale au avut rolul de 
a aduce în faţa justiţiei, persoanele vinovate de săvârşirea crimelor de război şi a crimelor 
contra păcii şi umanităţii comise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, decizie luată ca 
urmare a împrejurării că, faptele săvârşite de criminalii de război nu puteau fi localizate pe 
teritoriul unui singur stat. Un tribunal internaţional similar a fost constituit la Tokyo, Tribunalul 
Militar Internaţional pentru Estul îndepărtat de la Tokyo, pentru a fi judecaţi principalii 
criminali de război japonezi. Ulterior s-au mai înfiinţat şi Tribunalul Internaţional pentru fosta 
Iugoslavie, Tribunalul Internaţional pentru Ruanda, Curtea Specială pentru Sierra Leone şi 
Tribunale internaţionalizate sau hibride, toate acestea având competenţe limitate şi specifice [12]. 
Pe lângă tribunalele internaţionale au fost constituite şi tribunale naţionale, care au adus în 
faţa justiţiei criminali de război, potrivit dispoziţiilor legale specifice ţării în care s-au judecat 
faptele pentru care s-au constituit aceste tribunale, fiind îndeosebi cele de violare a legilor şi 
obiceiurilor războiului. 

Curtea Penală Internaţională este complementară jurisdicţiilor penale naţionale, important 
pentru Curte fiind tocmai acest principiu al complementarităţii [13], care stabileşte că aceasta 
îşi poate exercita jurisdicţia numai dacă sistemele naţionale nu desfăşoară proceduri sau nu 
doresc sau nu pot să o facă. Important de menţionat este şi faptul că, potrivit competenţei 
ratione temporis, Curtea nu are competenţă decât în privinţa crimelor ce ţin de competenţa sa 
după intrarea în vigoare a Statutului, aplicându-se numai statelor care au devenit parte la statut 
după intrarea sa în vigoare. Crimele săvârşite înainte de adoptarea statutului nu vor putea face 
obiectul cercetării instanţei internaţionale, rămânând a fi cercetate de către instanţele existente 
la momentul săvârşirii lor, în măsura în care legislaţia le-a incriminat. 

Principalele programe ale Curţii privesc: susţinerea victimelor; promovarea drepturilor 
femeilor (inclusiv abordarea dispariţiilor, a violenţelor sexuale, a discriminărilor); refacerea 
demnităţii şi promovarea păcii; sprijinirea drepturilor copiilor afectaţi de conflictele armate; 
reabilitarea foştilor copii soldaţi şi a altor tineri afectaţi de război; dezvoltarea şi punerea în 
aplicare a iniţiativelor de comunicare şi de informare pentru cultivarea relaţiilor, creşterea 
vizibilităţii, mobilizarea comunităţilor, schimbarea atitudinilor, gestionarea crizelor, generarea 
de sprijin şi încurajarea contribuţiilor financiare; facilitarea acţiunii de învăţare prin abordarea 
participativă (planificare, cercetare, programare, monitorizare şi evaluare) prin asigurarea 
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unui proces dinamic, interactiv şi transformator între persoane, grupuri şi instituţii, care le 
permite victimelor atât individual cât şi colectiv să îşi realizeze întregul potenţial, precum şi 
alte proiecte care ajută victimele să se integreze în societate şi să fie despăgubite în mod 
rezonabil pentru suferinţele la care au fost supuse [14]. 

2. Dispoziţiile legale aplicabile în procesele penale care se desfăşoară în faţa Curţii 
pentru protecţia victimelor în sensul prevăzut de Statutul de la Roma  

Faptele care constituie crime, în sensul prevăzut de Statutul de la Roma, sunt în mod expres 
enumerate în art. 5 din Statut şi următoarele, competenţa Curţii fiind limitată la crimele cele 
mai grave, care privesc ansamblul comunităţii internaţionale, stabilind în mod expres condiţiile 
în care săvârşirea anumitor fapte constituie crime. În baza Statutului, Curtea are competenţă 
în ceea ce priveşte crima de genocid, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi crima 
de agresiune. 

În ceea ce priveşte conţinutul juridic al crimelor internaţionale care intra sub incidenţa 
jurisdicţiei CPI, acesta poate fi analizat în acelaşi mod ca şi infracţiunile din legislaţia naţională, 
cu reţinerea circumstanţelor sau cerinţelor esenţiale ale comiterii actului de conduită incriminat, 
care se referă la anumite calificări ale obiectului material al crimei, ale subiectului activ sau 
pasiv, care pot fi circumstanţe de fapt sau de drept. Circumstanţele faptei incriminate cuprind, 
în ceea ce priveşte crimele internaţionale, o circumstanţă contextuală specifică crimelor 
împotriva umanităţii, crimelor de război sau genocidului. În conţinutul crimei internaţionale 
este obligatoriu elementul ilicit de drept internaţional cutumiar, cu valoare jus congens, care 
constă în incriminarea conduitei interzise printr-o normă cutumiară de jus congens [15]. 

Cu titlu exemplificativ arătăm că, în ceea ce priveşte definirea crimei de genocid, Statutul 
a prevăzut că, fapta săvârşită cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un grup 
naţional, etnic, rasial sau religios, prin una dintre următoarele modalităţi de săvârşire a faptei: 
uciderea de membri ai grupului; vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale privind 
membri ai grupului; supunerea cu intenţie a grupului unor condiţii de existenţă care să antre-
neze distrugerea sa fizică, totală sau parţială; măsuri vizând împiedicarea naşterilor în sânul 
grupului şi transferarea forţată de copii aparţinând unui grup în alt grup, reprezintă crimă de 
genocid.  

În ceea ce priveşte dreptul aplicabil, Curtea Penală Internaţională va aplica dispoziţiile 
Statutului Curţii, Regulamentul de procedură şi de probe, Tratatele ce îşi fac aplicarea în acest 
domeniu, principiile şi regulile de drept internaţional, inclusiv principiile stabilite de dreptul 
internaţional al conflictelor armate, precum şi Principiile generale de drept aplicate în diverse 
sisteme juridice ale lumii. 

3. Modul de participare şi mijloacele de protecţie a victimelor în faţa CPI 

Dacă, în istoria dreptului internaţional, victima era văzută adesea ca martor, Curtea 
Penală Internaţională a schimbat acest fapt şi, pe lângă toate elementele de noutate aduse în 
sistemul judiciar internaţional, a instituit posibilitatea victimei de a participa la procesul penal 
în nume propriu şi de a obţine despăgubiri, pentru suferinţele şi pierderile suferite.  

Încă din anul 1985, prin Rezoluţia 40/34 din 29.11.1985, Adunarea Generală a Organi-
zaţiei Naţiunilor Unite a definit termenul de "victimele infracţiunii", în sensul că: „victimele 
înseamnă persoane cărora, în mod individual sau colectiv, le-a fost cauzat un prejudiciu fizic 
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sau moral, suferinţe emoţionale, pagube materiale sau încălcarea drepturilor lor fundamentale 
prin acţiuni sau inacţiuni, care încalcă legile penale ale statelor membre, inclusiv legile care 
interzic abuzul de putere”. 

Articolul 68 din Statut, prevede măsurile corespunzătoare pentru protecţia şi participarea 
la proces a victimelor şi martorilor, iar în articolul 75 din Statut, este prevăzută posibilitatea 
acordării de despăgubiri în favoarea victimelor. 

În sensul prevăzut de Declaraţie, sunt prezumate a fi victime şi, implicit, au dreptul la 
acordarea de despăgubiri, atât victima, care a suferit direct prejudiciul cauzat de infracţiune, 
rudele apropiate şi persoanele aflate în întreţinerea victimelor, cât şi persoanele care au inter-
venit pentru a acorda ajutor victimelor aflate în situaţii critice sau pentru a preveni victimizarea. 

Pentru a sprijini redresarea victimelor genocidului, a crimelor împotriva umanităţii, a cri-
melor de război şi a crimei de agresiune a fost înfiinţat Fondul fiduciar pentru victime [16], 
în temeiul art. 79 din Statutul de la Roma. Misiunea Fondului fiduciar pentru victime este de a 
răspunde daunelor rezultate din infracţiunile din jurisdicţia CPI, prin asigurarea drepturilor 
victimelor şi familiilor acestora, prin furnizarea de programe de reparaţii şi asistenţă, pentru 
ca aceştia să se poată întoarce la o viaţă demnă şi contributivă în cadrul comunităţilor. 

Chiar dacă, repararea prejudiciului cauzat victimelor infracţiunilor prevăzute de Statutul 
de la Roma este în sarcina infractorului şi a statului, Curtea a stabilit două mandate ale 
Fondului fiduciar pentru victime, prin care să pună în aplicare reparările ordonate de instanţă 
şi programe psihosociale sau de susţinere materială a victimelor infracţiunilor care intră în 
competenţa Curţii. Pentru a implementa servicii şi programe, Fondul fiduciar pentru victime 
colaborează cu partenerii naţionali şi internaţionali, iar procesul de selecţie a partenerilor 
variază de la unicul aport la un proces de licitaţie competitiv, cu ajutorul unităţii de achiziţii a 
CPI, şi pe baza unui cadru programatic aprobat de Consiliu. Procesul de acordare a granturilor 
Fondului fiduciar pentru victime, subliniază următoarele principii-cheie: participarea victimelor 
la planificarea programelor, sustenabilitatea iniţiativelor comunitare, acordarea de ajutoare 
transparente şi orientate, accesul solicitanţilor care în mod tradiţional nu aveau acces la finan-
ţare, abordarea vulnerabilităţii speciale a fetelor şi femeilor, capacitatea beneficiarilor de 
finanţare şi coordonarea eforturilor pentru a se asigura că selecţia şi gestionarea granturilor 
sunt strategice şi coerente [17]. 

Acest fond fiduciar pentru victime este administrat după principiile stabilite de Adunarea 
statelor părţi, are un buget propriu cu sume provenite din amenzi, din bunurile confiscate prin 
dispoziţia Curţii de la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Statut, din 
acordurile încheiate între CPI şi state precum şi din donări voluntare ale statelor membre şi 
ale donatorilor individuali. Primul acord multianual pentru susţinerea acestei cauze a fost încheiat 
de Finlanda pentru perioada 2012-2015, cu o sumă totală de 800.000 €, contribuind cu peste 
2,9 milioane de euro începând cu 2004, Finlanda fiind unul dintre susţinătorii de lungă durată 
ai Fondului fiduciar pentru victime şi unul dintre donatorii cei mai consecvenţi [18]. 

Mandatul de reparare a Fondului fiduciar este legat de proceduri judiciare specifice în 
faţa Curţii, în cazul în care procesul se finalizează printr-o soluţie de condamnare. Astfel, 
mandatul de reparare începe să joace un rol mai important în activitatea Fondului fiduciar, 
deoarece încheie prima procedură penală a Curţii. În anul 2016 sunt patru cazuri care au ajuns 
la etapa reparaţiilor, aceasta reprezentând o ocazie interesantă şi importantă pentru Fondul 
fiduciar, de a-şi dezvolta şi consolida parteneriatul instituţional cu CPI, pentru a asigura 
succesul regimului de reparare prevăzut în Statutul de la Roma. Fiecare dintre cele patru 
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cazuri, care au ajuns în etapa de reparare, implică diferite infracţiuni, care au dus la daune 
diverse şi distincte victimelor şi familiilor acestora. În parteneriat cu Curtea, misiunea 
Fondului fiduciar este să se asigure că desemnarea cuantumului sumelor alocate pentru despă-
gubiri este în acord prejudiciile specifice suferite de victime în fiecare caz, aşa cum au constatat 
camerele de judecată respective şi că, prin punerea în aplicare eficientă şi la timp a despăgu-
birilor, promisiunea reparaţiilor poate deveni o realitate concretă şi semnificativă pentru 
victime, oferindu-le în acest mod posibilitatea de vindecare şi reintegrare pozitivă în cadrul 
familiilor şi comunităţilor lor [19]. 

Concluzii 

Pe plan internaţional observăm o evoluţie, în ceea ce priveşte modul în care sunt văzute 
victimele în procesele penale pornite împotriva infracţiunilor care sunt de competenţa CPI, în 
sensul că, după adoptarea Statutului de la Roma, victimele au posibilitatea de a participa efectiv 
la procesul penal, au dreptul la despăgubiri şi la programe de reabilitare pentru reintegrarea în 
comunităţile din care provin. 

La iniţiativa statelor s-a înfiinţat Fondul Fiduciar, iar implicarea acestora în susţinerea 
Fondului Fiduciar este esenţială, de vreme ce numărul victimelor rezultate în urma crimelor 
comise este foarte mare, iar persoanele găsite vinovate în urma soluţionării proceselor nu 
deţin mijloacele materiale necesare acoperirii prejudiciilor create. Aceasta a fost şi raţiunea 
înfiinţării Fondului Fiduciar, acţiune ce a fost susţinută de statele partenere, concretizată prin 
contribuţiile importante acordate pentru diverse cauze, prin intermediul susţinătorilor cheie ai 
activităţii Fondului, precum Guvernul Irlandei [20], Guvernul Norvegiei [21] sau Germania [22], 
state care şi-au manifestat dorinţa de a pune în aplicare prevederile Statutului de la Roma, şi 
de a crea condiţiile pentru ca promisiunea de reparare a prejudiciilor aduse victimelor să poată 
fi dusă la îndeplinire. S-a făcut apel către toate statele membre de a sprijini activitatea Fondului, 
considerându-se că numai prin contribuţii voluntare însemnate programele de asistenţă a 
victimelor reuşeşte să-şi atingă scopul pentru care a fost creat. 

Din studiul efectuat observăm că, demersurile efectuate de statele membre până la acest 
moment au dus la rezultate vizibile, victimele celor mai grave infracţiuni au fost despăgubite 
cu sume de bani sau li s-a acordat posibilitatea de a participa la servicii de reintegrare socială, 
astfel că, procesele penale în faţa Curţii nu se mai limitează la tragerea la răspundere penală a 
persoanelor vinovate, ci au un rol esenţial în repararea prejudiciilor suferite de victime. 
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[11] Înfiinţat prin Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 808 din 22 februarie 

1993. 
[12] A se vedea Beatrice Onica Jarka, Drept internaţional umanitar, Note de curs, Editura 

Universul Juridic, 2015, p. 155-175. 
[13] A se vedea în acest sens Apreotesei Ioana-Alina, The Victims of the Crimes under the 
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Miskolc Journal of International Law, Volume 4, 2007, no.1, p. 95-106. 
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[15] A se vedea Beatrice Onica Jarka, Drept internaţional umanitar, Note de curs, Editura 
Universul Juridic, 2015, p. 163. 
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Rezumat 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, în Titlul III, instituie, în cadrul 

organelor judiciare, alături de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară. Astfel, potrivit art. 
53 din Codul de procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, 
în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, 
cererile, propunerile privind procedura audierii anticipate. În Partea Specială a Codului de 
Procedură Penală, Titlul I, Capitolul IV privind desfăşurarea urmăririi penale, în articolul 
nr. 308 este reglementată procedura audierii anticipate a persoanei vătămate, a părţii civile, 
a părţii responsabile civilmente sau a unui martor. În esenţă, procedura audierii anticipate 
are ca scop audierea nemijlocită a persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile 
civilmente sau a unui martor, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, atunci când există 
riscul ca aceştia să nu mai poată fi audiaţi în cursul judecăţii. Prin urmare, încă din cursul 
urmăririi penale, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi, în vederea 
audierii anticipate a unora din părţile sau subiecţii procesuali principali.  

Cuvinte-cheie: audiere anticipată; judecătorul de drepturi şi libertăţi; martor; urmărire 
penală; subiecţi procesuali principali. 

I. Consideraţii introductive 

Legea numărul 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, în Titlul III instituie, în 
cadrul organelor judiciare, alături de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară.  

Astfel, potrivit art. 53 din codul de procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi 
este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul 
urmăririi penale, cererile, propunerile privind procedura audierii anticipate. 

În Partea Specială a Codului de Procedură Penală, Titlul I, Capitolul IV privind desfă-
şurarea urmăririi penale, în articolul nr. 308 este reglementată procedura audierii anticipate a 
persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente sau a unui martor. 

În esenţă, procedura audierii anticipate are ca scop audierea nemijlocită a persoanei vătămate, 
a părţii civile, a părţii responsabile civilmente sau a unui martor de către judecătorul de drepturi şi 
libertăţi, atunci când există riscul ca aceştia să nu mai poată fi audiaţi în cursul judecăţii. 

Prin urmare, încă din cursul urmăririi penale, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi 
şi libertăţi, în vederea audierii anticipate a unora din părţile sau subiecţii procesuali principali.  

II. Condiţii de aplicabilitate 

Se impune următoarea distincţie referitoare la părţile şi subiecţii procesuali principali 
care pot fi destinatarii procedurii audierii anticipate. 
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Astfel, potrivit art. 32 din Codul de procedură penală, „părţile sunt subiecţii procesuali 
care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară. Părţile din procesul penal 
sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente”. 

În conformitate cu art. 33 din Codul de procedură penală, „subiecţii procesuali principali 
sunt suspectul şi persoana vătămată. Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi 
obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora”. 

De asemenea, art. 34 din Codul de procedură penală stabileşte că martorul este subiect 
procesual. 

Prin urmare, raportat la drepturile şi obligaţiile procesuale pe care le au, destinatarii 
procedurii audierii anticipate sunt doar persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă 
civilmente sau un martor. 

De menţionat este şi faptul că, în textul de lege, nu sunt enumerate situaţiile în care s-ar 
impune procedura audierii anticipate a persoanei vătămate, a părţii civile, sau a părţii respon-
sabile civilmente. 

Apreciez că, în principiu, motivele care impun procedura audierii anticipate ar trebui să 
se refere la existenţa unei boli grave, a vârstei înaintate, loc de muncă în altă ţară, domiciliu 
ori reşedinţă în altă ţară etc. 

În toate cazurile, motivele care impun audierea anticipată trebuie să fie serioase şi 
obiective, procurorul fiind cel care apreciază temeinicia acestora. 

În practică, în legislaţia penală anterioară (Codul de procedură penală din 1968), au 
existat cazuri în care victimele infracţiunilor au fost cetăţeni străini, cu domiciliul în alte ţări, 
şi care s-au aflat temporar pe teritoriul României. 

După audierea victimelor infracţiunilor - cetăţeni străini - de către organele de poliţie şi 
procuror, acestea părăseau teritoriul României şi, de regulă, nu se mai prezentau în faţa 
instanţei de judecată pentru a fi audiate nemijlocit. 

Introducerea în noul Cod de Procedură Penală a articolului 308, referitor la procedura 
audierii anticipate, oferă o soluţie pentru audierea victimelor infracţiunilor, care sunt cetăţeni 
străini, ce se află temporar pe teritoriul României. 

De asemenea, în contextul fenomenului imigraţiei ilegale, aplicarea procedurii audierii 
anticipate este esenţială în ceea ce priveşte audierea tuturor persoanelor, ce au calitatea de 
martor, având în vedere că acestea stau pe teritoriul României o perioadă scurtă de timp. 

Separat de aspectele practice, apreciez că procedura audierii anticipate are un dublu scop. 
Astfel, pe de-o parte, procedura audierii anticipate permite ca instanţa de judecată să 

audieze în mod nemijlocit persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente ori 
martorul. 

Pe de altă parte, se asigură posibilitatea suspectului sau inculpatului să adreseze direct 
întrebări persoanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente sau martorului. 

III. Aspecte procedurale 

Înainte de a solicita procedura audierii anticipate, procurorul trebuie să încuviinţeze 
proba cu audierea martorilor. 

De asemenea, numai după audierea martorului, a persoanei vătămate, a părţii civile sau a 
părţii responsabile civilmente, procurorul ori organele de poliţie judiciară, pot constata 
existenţa unei cauze obiective care ar împiedica, ulterior, ca una din aceste persoane să se 
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prezinte în faţa instanţei de judecată pentru a fi audiată nemijlocit şi în condiţii de contra-
dictorialitate. 

Cu alte cuvinte, procurorul este cel care va aprecia dacă audierea unui martor este utilă, 
concludentă, pertinentă, şi dacă, declaraţia acestuia poate servi la aflarea adevărului, situaţie 
care impune audierea anticipată a acestuia. 

Apreciez că, procedura audierii anticipate se poate realiza atât în faza urmăririi penale in 
rem, cât şi în faza urmăririi penale in personam, după dispunerea continuării acesteia faţă de 
suspect. 

Pentru a solicita audierea anticipată, procurorul întocmeşte un referat motivat cu propu-
nere de audiere anticipată a persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente 
sau a martorului/martorilor, pe care îl adresează judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

În propunere, procurorul trebuie să arate motivele care explică cauzele pentru care mar-
torul, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu se vor prezenta, 
ulterior, pentru a fi audiaţi de instanţa competentă să judece cauza în fond. 

În egală măsură, se impune să fie arătate şi indicate dovezile care susţin imposibilitatea 
prezentării pentru audiere în faţa instanţei de fond. 

În acest sens, apreciez că, împreună cu referatul cu propunere de audiere anticipată, 
trebuie trimis judecătorului de drepturi şi libertăţi, dosarul cauzei ori o copie certificată a 
acestuia. 

După primirea cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să aprecieze asupra 
temeiniciei acesteia. 

Consider că, atunci când analizează justeţea propunerii procurorului care supraveghează 
ori efectuează urmărirea penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să se raporteze doar 
la condiţiile de admisibilitate, prevăzute de art. 308 alin. 1 din C.P.P.  

Prin urmare, judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate aprecia asupra temeiniciei cererii 
de audiere anticipată prin referire la utilitatea probei ori obiectul probaţiunii, acesta fiind 
atributul organului de urmărire penală.  

De asemenea, după primirea cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi stabileşte, de îndată, 
data şi locul audierii şi dispune, de asemenea, citarea părţilor şi a subiecţilor procesuali principali.  

Audierea anticipată a persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente 
sau a martorului, are loc în camera de consiliu şi nu în şedinţă publică. 

Apreciez că, legiuitorul a avut în vedere ca audierea anticipată să aibă loc în camera de 
consiliu, întrucât faza de urmărire penală este o fază nepublică şi, prin urmare, acelaşi 
principiu trebuie să se aplice şi în cazul procedurii audierii anticipate de către judecătorul de 
drepturi şi libertăţi.  

Participarea procurorului la procedura audierii anticipate este, întotdeauna, obligatorie.  
În practică, judecătorul de drepturi şi libertăţi, primind referatul motivat al procurorului, 

stabileşte termen foarte scurt (24 de ore), citează părţile şi subiecţii procesuali principali, iar 
ulterior, procedează la audierea anticipată a persoanei, astfel cum s-a solicitat.  

Se impune precizarea că, procedura audierii anticipate, în ceea ce priveşte audierea 
martorilor, a persoanei vătămate, a părţii civile sau a părţii responsabile civilmente, se face cu 
respectarea dispoziţiilor legale, ce reglementează audierea acestora, în faza de cercetare 
judecătorească.  

De asemenea, legiuitorul a prevăzut în procedura audierii anticipate, posibilitatea audierii 
minorului martor sau parte civilă, ori audierea persoanei vătămate, dacă în raport cu persoana 
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acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate, pe parcursul 
procesului, este în interesul acestora.  

Cu privire la această din urmă posibilitate, arăt că, în practică, s-au regăsit situaţii în care 
s-a considerat necesară audierea anticipată a persoanei vătămate, motivat de faptul că aceasta 
nu avea domiciliul pe teritoriul României ori urma să plece, în baza unui contract, o perioadă 
îndelungată din ţară. 

Concluzii 

Consider că, procedura audierii anticipate este utilă în situaţiile în care destinatarii 
acesteia, astfel cum sunt prevăzuţi în articolul 308 alin. 1 C.P.P., din motive obiective, 
temeinice, nu ar putea fi audiaţi nemijlocit, în faza de cercetare judecătorească şi, prin urmare, 
nu ar putea fi respectate garanţiile dreptului la apărare, care implică şi dreptul inculpatului să 
chestioneze personal martorii acuzării. 
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Rezumat 
Lucrarea are în vedere, mai întâi, explicarea noţiunii de „mecanism de verificare şi 

cooperare”, ca modalitate tranzitorie de a asista România şi Bulgaria în ceea ce priveşte 
reforma judiciară, corupţia şi crima organizată. Studiul vizează, apoi, prezentarea legislaţiei 
corespunzătoare în domeniul supus analizei. În cele din urmă, vom face referire la câteva 
aspecte relevante, subliniate de Comisia Europeană, referitoare la Mecanismul de Cooperare 
şi Verificare din 2018 privind România. Studiul realizat apare, astfel, ca fiind foarte util în 
ceea ce priveşte transpunerea adecvată şi aplicarea efectivă a actelor normative în materie 
ale Uniunii Europene de către România şi Bulgaria. Subiectul dezbătut este de mare 
actualitate, deoarece vizează progresele înregistrate de România cu privire la reforma 
justiţiei şi eradicarea corupţiei în România. 

Cuvinte-cheie: Mecanismul de Cooperare şi Verificare, România, 2018. 

Secţiunea I. Conceptul de „mecanism de verificare şi cooperare” (MCV) 

La momentul încheierii Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană, existau, pentru România, o serie de deficienţe referitoare la reforma sistemului 
judiciar, prevenirea şi combaterea corupţiei, la care s-a adăugat, pentru Bulgaria, şi eradicarea 
crimei organizate. În domeniile menţionate mai sus s-a instituit o măsură tranzitorie, care 
constă într-un mecanism de cooperare şi verificare1. Conform acestuia din urmă, Comisia 
prezintă, în mod regulat, rapoarte privind progresele înregistrate în domeniile vizate. Primul 
raport al Comisiei a fost prezentat la 27 iunie 2007. Aceste documente evaluează situaţia 
existentă şi propun autorităţilor române recomandările necesare, în vederea atingerii obiec-
tivelor de referinţă, care au fost enumerate, în mod expres, în Decizia Comisiei din 2006, pe 
care o vom analiza într-o secţiune ulterioară. 

Rapoartele elaborate până în prezent s-au bazat pe contactele cu statele membre, 
societatea civilă, organizaţii internaţionale, experţi independenţi, precum şi pe alte surse. 

Comisia sprijină eforturile depuse de România în vederea atingerii obiectivelor MCV, 
oferindu-le finanţare din cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene. În perioada 
2007-2013, în România au existat deja câteva proiecte în domeniul luptei împotriva corupţiei 
şi al reformei sistemului judiciar finanţate de Comisie. În perioada 2014-2020, programul 
„Capacitatea administrativă” (FSE) oferă finanţare în valoare de aproximativ 103 milioane 
EUR pentru proiectele de reformă judiciară din România, din care 35 de milioane EUR 
dedicate unor acţiuni de combatere a corupţiei şi 35 de milioane EUR pentru îmbunătăţirea 
procesului de achiziţii publice. Fonduri în valoare de până la 15 milioane EUR din Fondul 
european de dezvoltare regională vor fi investite în consolidarea capacităţilor şi asistenţa 

                                                 
1 Pentru detalii, a se vedea şi Severin Adrian, „Mecanismul de verificare şi cooperare” (MCV): cadru juridic, 

abuzuri şi remedii, publicat pe site-ul www.lumeajustitiei.ro 
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tehnică în domeniul achiziţiilor publice, în sprijinirea autorităţilor de management în ceea ce 
priveşte prevenirea fraudelor şi în Departamentul pentru Lupta Antifraudă. 

Secţiunea a II-a. Cadrul juridic privind „mecanismul de verificare şi cooperare” 

§1. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană2 

În Tratatul de aderare de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană (artico-
lele 36, 37 şi 38) au fost inserate prevederi speciale privind existenţa unor dificultăţi 
semnificative în economie, sistemul judiciar şi lupta împotriva corupţiei. 

În acest sens, potrivit art. 36, în cazul în care, până la împlinirea unui termen de cel mult 
trei ani de la data aderării, survin dificultăţi semnificative şi susceptibile să persiste în orice 
sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situaţiei economice într-un 
anumit domeniu, Bulgaria şi România pot solicita să fie autorizate să adopte măsuri de protecţie 
în vederea remedierii situaţiei şi a adaptării sectorului în cauză la economia pieţei interne. 

În aceleaşi împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat să adopte 
măsuri de protecţie în raport cu Bulgaria, cu România sau cu ambele state. 

La cererea statului interesat, Comisia adoptă, în procedură de urgenţă, măsurile de protecţie 
pe care le consideră necesare, arătând condiţiile şi modalităţile în care acestea trebuie puse în 
aplicare. 

În caz de dificultăţi economice serioase şi la cererea expresă a statului membru interesat, 
Comisia hotărăşte în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însoţite de datele de 
fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediată aplicare, ţin seama 
de interesele tuturor părţilor interesate şi nu pot determina efectuarea de controale la frontiere. 

Măsurile autorizate menţionate mai sus pot include derogări de la normele Tratatului CE 
şi ale Tratatului de aderare, în măsura şi pentru termenele strict necesare pentru atingerea 
obiectivelor menţionate anterior. Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai puţin 
funcţionarea pieţei interne. 

Conform art. 37, în cazul în care Bulgaria sau România nu şi-a îndeplinit angajamentele 
asumate în contextul negocierilor de aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei 
funcţionări a pieţei interne, inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale 
care privesc activităţi economice cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atari 
perturbări, Comisia poate să adopte măsurile corespunzătoare până la împlinirea unui termen 
de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie 
iniţiativă. 

Măsurile sunt proporţionale şi se acordă prioritate acelora dintre ele care perturbă cel mai 
puţin funcţionarea pieţei interne şi, după caz, aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare 
în vigoare. Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discri-
minare sau de restrângere disimulată a comerţului dintre statele membre. Clauza de salvgardare 
poate fi invocată chiar şi înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii 
angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu 
                                                 

2 Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L157/203 din 21.06.2005, site-ul 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12005SA&from=FR. Tratatul a fost ratificat 
prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 465/1.06.2005. 
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excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai 
mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care angajamentul 
corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi, totuşi, aplicate dincolo de termenul prevăzut la 
alineatul de mai sus atât timp cât angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca 
răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauză în îndeplinirea angajamentelor 
sale, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează 
Consiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor şi deciziilor europene prin care 
sunt stabilite măsurile de salvgardare şi ţine seama întocmai de orice observaţii formulate, în 
acest sens, de către Consiliu. 

Potrivit art. 38, în cazul în care, în Bulgaria sau în România, există deficienţe semni-
ficative sau un risc iminent privind apariţia unor asemenea deficienţe în transpunerea, stadiul 
aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau a oricăror altor angajamente, instru-
mente de cooperare şi decizii privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului penal în 
conformitate cu titlul VI al Tratatului UE, precum şi a directivelor şi regulamentelor privind 
recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul 
CE, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data 
aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea 
statelor membre, măsurile corespunzătoare şi să precizeze condiţiile şi modalităţile în care 
aceste măsuri intră în vigoare. 

Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispoziţiilor şi hotărârilor 
corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau România şi oricare alt ori alte state membre, 
fără să aducă atingere continuării cooperării judiciare consolidate. Clauza de salvgardare 
poate fi invocată chiar înainte de aderare, în temeiul concluziilor privind urmărirea înde-
plinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data 
aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi 
menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care 
deficienţele sunt remediate. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul menţionat mai 
sus atât timp cât aceste deficienţe subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat 
membru în cauză în remedierea deficienţelor identificate, Comisia poate adapta în mod 
corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informează 
Consiliul cu suficient timp înaintea revocării măsurilor de salvgardare şi ţine seama întocmai 
de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu. 

§2. Decizia Comisiei Europene de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de 
verificare pentru România din 13 decembrie 20063 

În decizia sa din 2006, Comisia porneşte de la premisa conform căreia, Uniunea Europeană 
este instituită pe principiul statului de drept, un principiu comun tuturor statelor membre. 

În acelaşi sens, se consideră că spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, precum şi piaţa 
internă, instituite prin Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, se bazează pe convingerea reciprocă în privinţa faptului că deciziile şi practicile 
administrative şi judiciare din toate statele membre respectă pe deplin statul de drept. 

                                                 
3 Decizia Comisiei 2006/928CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de 

verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în 
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei [notificată cu numărul C(2006) 6569] 
(2006/928/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 14 decembrie 2006. 
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Această condiţie implică existenţa, în toate statele membre, a unui sistem judiciar şi 
administrativ imparţial, independent şi eficient, înzestrat cu mijloace suficiente, între altele, 
pentru a lupta împotriva corupţiei. 

În ceea ce priveşte România, Comisia apreciază eforturile considerabile făcute de aceasta 
pentru a finaliza pregătirile de aderare la Uniunea Europeană; însă, Comisia a identificat, în 
raportul său din 26 septembrie 2006, chestiuni rămase nerezolvate, în special în ceea ce 
priveşte responsabilizarea şi eficienţa sistemului judiciar şi ale organelor de aplicare a legii, 
domenii în care sunt necesare progrese suplimentare pentru a garanta capacitatea acestor 
organe de a aplica măsurile adoptate pentru a institui piaţa internă şi spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie. 

Toate problemele enunţate mai sus, justifică instituirea unui mecanism de cooperare şi de 
verificare a progreselor realizate de România, în vederea atingerii anumitor obiective de 
referinţă, specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. 

În cazul în care România nu ar reuşi să atingă obiectivele de referinţă în mod corespun-
zător, Comisia poate aplica clauzele de salvgardare, în temeiul articolelor 37 şi 38 din Actul 
de aderare menţionat anterior, în special suspendarea obligaţiei statelor membre de a recu-
noaşte şi executa, în condiţiile stabilite de legislaţia comunitară, hotărârile judecătoreşti şi 
deciziile judiciare din România, precum mandatele de arestare europene. 

Această decizie ar trebui modificată în cazul în care evaluarea Comisiei arată că este 
necesară o adnotare sau o schimbare a obiectivelor de referinţă.  

Executivul Uniunii Europene menţionează, în mod expres, că decizia din 2006 va fi 
abrogată atunci când au fost atinse toate obiectivele de referinţă. 

Potrivit Deciziei la care ne raportăm, Mecanismul de Cooperare şi Verificare se referă la 
faptul că, în fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România 
prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre 
obiectivele de referinţă stabilite. Comisia poate, în orice moment, să ofere ajutor tehnic prin 
diverse mijloace sau să colecteze ori să facă schimb de informaţii privind obiectivele de 
referinţă. De asemenea, Comisia poate organiza, în orice moment, misiuni de experţi, în acest 
sens, în România. Autorităţile române oferă Comisiei sprijinul necesar în acest context. 

Comisia a transmis, pentru prima dată în iunie 2007, Parlamentului European şi Consi-
liului, propriile comentarii şi concluzii privind raportul prezentat de România. 

Obiectivele de referinţă pe care România trebuie să le atingă, prevăzute de decizia în 
discuţie sunt: 

1. garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special 
prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii; 
raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi administrativă; 

2. înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate, cu responsabili-
tăţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese 
potenţiale, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii, care să poată duce la 
aplicarea unor sancţiuni disuasive; 

3. continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi 
imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt; 

4. adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special 
în cadrul administraţiei locale. 
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Pe baza Deciziei comentate mai sus, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, în acelaşi an, 
o serie de concluzii4, prin care felicită România şi Bulgaria pentru reformele întreprinse, 
subliniind că este foarte important ca aceste două state să rămână animate de voinţa politică 
pentru reglementarea problemelor restante.  

Consiliul susţine mecanismul care trebuie creat în vederea cooperării şi verificării pro-
greselor realizate în domeniul reformei judiciare, luptei contra criminalităţii organizate şi 
corupţiei, inclusiv posibilitatea de a impune măsuri de siguranţă când este necesar, precum şi 
alte măsuri definite de Comisie, pentru a sprijini procesul de aderare a României şi Bulgariei 
la Uniunea Europeană. Aceste dispoziţii vor viza garantarea bunei funcţionări a politicilor şi 
instituţiilor Uniunii Europene după aderare. 

Secţiunea a III-a. Mecanismul de cooperare şi verificare din 2018 privind România 

În noiembrie 2018, Comisia Europeană a publicat raportul privind progresele înregistrate 
de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare. Acesta din urmă vizează 
îndeplinirea angajamentelor asumate de România privind reforma judiciară şi combaterea 
corupţiei. 

Actualul raport are în vedere evoluţia situaţiei în domeniile enunţate mai sus, în decurs 
de un an, de la raportul elaborat de executivul european în noiembrie 2017.  

E necesar a menţiona faptul că, în raportul său din ianuarie 20175, Comisia Europeană a 
stabilit un număr de recomandări, care au fost considerate suficiente pentru ca România să 
încheie Mecanismul de Cooperare şi Verificare până la sfârşitul mandatului Comisiei conduse 
de Jean-Claude Juncker. Aceste recomandări aveau în vedere următoarele aspecte:  

a. să se instituie unui sistem puternic şi independent de numire a procurorilor de rang 
înalt, pe baza unor criterii clare şi transparente, bazate pe sprijinul Comisiei de la Veneţia; 

b. asigurarea faptului că în Codul de conduită pentru parlamentari, care este în curs de 
elaborare în Parlament, sunt incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între insti-
tuţii, şi se precizează clar, că parlamentarii şi procesul parlamentar trebuie să respecte 
independenţa sistemului judiciar. Un cod de conduită similar ar putea fi adoptat pentru miniştri;  

c. faza actuală a reformei Codului penal şi a Codului de procedură penală ale României 
trebuie să fie încheiată, Parlamentul continuându-şi planurile în ceea ce priveşte adoptarea 
amendamentelor depuse de Guvern în 2016, după consultarea autorităţilor judiciare; ministrul 
Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar 
trebui să finalizeze un plan de acţiune, pentru a se asigura că noul termen de implementare a 
dispoziţiilor restante ale Codului de procedură civilă poate fi respectat;  

d. pentru a îmbunătăţi în continuare transparenţa şi predictibilitatea procesului legislativ 
şi pentru a consolida garanţiile interne în interesul ireversibilităţii rezultatelor, Guvernul şi 
Parlamentul trebuie să asigure o transparenţă deplină şi să ţină seama, în mod corespunzător, 
de consultările cu autorităţile implicate şi cu părţile interesate, în procesul de luare a deciziilor 
şi în activitatea legislativă legată de Codul penal şi de Codul de procedură penală, de legile 
anticorupţie, de legile referitoare la integritate (incompatibilităţi, conflicte de interese, avere 
                                                 

4 Conclusions du Conseil des ministres du 17 octobre 2006 (13339/06), https://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/gena/91409.pdf 

5 Progress Report Romania 2017 [COM (2017) 44], https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-
2017-com-2017-44_ro 
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ilicită), de legile privind organizarea sistemului judiciar, precum şi de Codul civil şi Codul de 
procedură civilă, inspirându-se din transparenţa procesului decizional aplicată de Guvern în 
2016; 

e. Guvernul trebuie să pună în aplicare un plan adecvat de acţiune, pentru a remedia 
problema executării hotărârilor judecătoreşti şi aplicarea jurisprudenţei instanţelor judecă-
toreşti de către administraţia publică, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fiabile, 
pentru a permite urmărirea acestor probleme în viitor; de asemenea, el trebuie să elaboreze un 
sistem de monitorizare internă, care să implice Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea de 
Conturi, pentru a se asigura aplicarea corectă a planului de acţiune; 

f. conducerea strategică a sistemului judiciar, respectiv, Ministrul Justiţiei, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Procurorul General, trebuie să 
garanteze punerea în aplicare a planului de acţiune, astfel cum a fost adoptat, şi să dea soco-
teală, în mod regulat, într-o manieră coordonată, publicului cu privire la aplicarea acestuia şi 
la soluţiile referitoare la problemele legate de numărul redus de grefieri, volumul de muncă 
excesiv şi întârzierea în redactarea motivării deciziilor; 

g. noul Consiliu Superior al Magistraturii trebuie să elaboreze un program colectiv pentru 
mandatul său, care să includă măsuri de promovare a transparenţei şi responsabilizării; acest 
program trebuie să includă o strategie de informare, cu reuniuni deschise periodice, cu adu-
nările judecătorilor şi procurorilor la toate nivelurile, precum şi cu societatea civilă şi cu 
organizaţiile profesionale, şi să organizeze discutarea rapoartelor anuale în cadrul adunărilor 
generale ale instanţelor şi ale parchetelor; 

h. să se asigure punerea în aplicare a sistemului PREVENT; Agenţia Naţională de 
Integritate şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, trebuie să furnizeze dări de seamă 
privind verificările ex ante ale procedurilor de semnare din achiziţiile publice şi urmarea lor, 
inclusiv verificările ex post, precum şi cazurile de conflict de interese sau corupţie actualizate 
şi, de asemenea, să organizeze dezbateri publice, astfel încât Guvernul, autorităţile locale, 
sistemul judiciar şi societatea civilă să îşi poate exprima opinia; 

i. Parlamentul trebuie să fie transparent în procesul său decizional, cu privire la acţiunile 
întreprinse în urma hotărârilor definitive şi irevocabile având ca obiect incompatibilităţi, 
conflicte de interese şi averi ilicite, pronunţate împotriva membrilor săi; 

j. să fie adoptate criterii obiective pentru luarea şi motivarea deciziilor privind ridicarea 
imunităţii parlamentarilor, şi să se ia măsuri de siguranţă pentru ca imunitatea să nu fie folosită 
pentru a evita cercetările şi urmărirea penală a infracţiunilor de corupţie. Guvernul ar putea, de 
asemenea, să aibă în vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea miniştrilor la perioada 
mandatului lor. El ar putea fi asistat, în acest scop, de către Comisia de la Veneţia şi GRECO 
(Grupul de state împotriva corupţiei, instituit în 1999 de către Consiliul Europei); Parlamentul 
trebuie să instituie un sistem de raportare periodică a deciziilor luate de Camerele sale privind 
solicitările de ridicare a imunităţii, şi ar putea organiza o dezbatere publică, astfel încât Consiliul 
Superior al Magistraturii şi societatea civilă să îşi poată afirma punctul de vedere; 

k. să se continue punerea în aplicare a Strategiei naţionale anticorupţie, cu respectarea 
termenelor stabilite de Guvern în august 2016; ministrul justiţiei trebuie să instituie un sistem 
de raportare cu privire la punerea în aplicare efectivă a Strategiei naţionale anticorupţie 
(inclusiv cu privire la statisticile referitoare la cazurile de integritate din administraţia publică, 
detaliile privind procedurile şi sancţiunile disciplinare, precum şi informaţiile referitoare la 
măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile); 
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l. se impune ca Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate să fie pe 
deplin şi în mod efectiv operaţională, astfel încât să poată publica un prim raport anual, care 
să conţină informaţii statistice fiabile privind confiscarea bunurilor ce rezultă din săvârşirea 
infracţiunilor; Agenţia trebuie să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la 
întărirea capacităţii sale administrative, precum şi la rezultatele sale privind confiscarea şi 
gestionarea bunurilor ce provin dintr-o activitate infracţională. 

Totodată, Comisia a estimat că obiectivele MCV pot fi atinse dacă recomandările expuse 
mai sus sunt urmate de efecte. 

Rapoartele privind MCV elaborate de Comisie în 2014, 2015, 2016 şi ianuarie 2017 au 
subliniat o orientare pozitivă a României, în sensul realizării unor progrese importante privind 
caracterul ireversibil al reformei în domeniul judiciar, prevenirea şi combaterea corupţiei. 
Însă, în comunicatul de presă din ianuarie 20176 se evidenţiază faptul că încheierea monito-
rizării în cadrul MCV în timpul mandatului actualei Comisii, în conformitate cu obiectivul 
stabilit de preşedintele Juncker, depinde de celeritatea cu care România poate îndeplini, într-un 
mod ireversibil, recomandările Comisiei şi de evitarea măsurilor negative, care pun sub 
semnul întrebării progresele realizate până în prezent. 

În raportul Comisiei din noiembrie 20177, se prezintă progresele înregistrate în ceea ce 
priveşte respectarea recomandărilor menţionate în raportul din ianuarie 2017. Comisia este 
pregătită să acorde asistenţă suplimentară, pentru a ajuta România să pună în aplicare reco-
mandările restante, în vederea consolidării ireversibilităţii progreselor şi pentru a pune, astfel, 
capăt mecanismului instituit. 

În documentul elaborat de Comisie, se constată că adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
13/2017 de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală (care a fost ulterior 
abrogată) şi existenţa unei propuneri de act normativ privind graţierea, au deteriorat situaţia 
politică din România, prin manifestările de amploare ale populaţiei. 

Executivul european a remarcat faptul că, un proces, în care independenţa sistemului 
judiciar şi punctul de vedere al acestuia sunt apreciate şi luate în considerare în mod 
corespunzător, şi în care se ţine seama de avizul Comisiei de la Veneţia, reprezintă o 
condiţie prealabilă pentru sustenabilitatea reformei, şi este un element important în ceea ce 
priveşte îndeplinirea obiectivelor de referinţă stabilite prin MCV. 

Pe baza analizei detaliate a recomandărilor 1-7 menţionate anterior, Comisia a considerat 
că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îndeplini obiectivul de referinţă nr. 1 
(independenţa sistemului judiciar şi reforma sistemului judiciar). Au avut loc mai multe 
evoluţii pozitive, în special în ceea ce priveşte codurile de conduită, Codul civil şi Codul de 
procedură civilă, precum şi măsurile luate pentru punerea în aplicare a Strategiei de dez-
voltare a sistemului judiciar şi în ceea ce priveşte activităţile Consiliului Superior al Magistra-
turii în noua sa componenţă. Cu toate acestea, situaţia politică şi propunerile legislative, care 
riscă să aibă un impact negativ asupra reformei, au încetinit realizarea de progrese. Analiza 
recomandărilor evidenţiază mai multe iniţiative şi procese care, dacă vor fi puse în aplicare, 
vor oferi posibilităţi promiţătoare pentru România de a relua rapid progresele în cadrul 
primului obiectiv. 
                                                 

6 Comisia Europeană – Comunicat de presă, 25 ianuarie 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
130_ro.htm 

7 Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul 
Mecanismului de cooperare şi de verificare, Bruxelles, 15.11.2017 COM(2017) 751 final, https://ec.europa.eu/info/ 
sites/info/files/comm-2017-751_ro.pdf 



Crina-Mihaela Verga 219 

 

S-a mai subliniat că adoptarea unor decizii rapide, cu privire la toate cazurile nesolu-
ţionate referitoare la parlamentari care fac obiectul unei hotărâri definitive în materie de 
integritate, ar permite realizarea unor progrese rapide în ceea ce priveşte obiectivul de 
referinţă nr. 2 (cadrul de integritate şi Agenţia Naţională de Integritate). 

De asemenea, Comisia a concluzionat că o evaluare pozitivă a progreselor realizate în 
cadrul obiectivului de referinţă nr. 3 (combaterea corupţiei la nivel înalt) se bazează pe o 
Direcţie Naţională Anticorupţie independentă, care să fie în măsură să îşi desfăşoare activi-
tăţile cu toate instrumentele pe care le are la dispoziţie şi să continue să înregistreze rezultate. 
În rapoartele anterioare, faptul că Direcţia Naţională Anticorupţie a continuat să înregistreze 
rezultate, în ciuda faptului că s-a confruntat cu o presiune puternică, a fost menţionat drept un 
semn de sustenabilitate a reformelor. În cazul apariţiei unor presiuni cu efecte negative asupra 
luptei împotriva corupţiei, Comisia s-ar putea vedea obligată să reevalueze această concluzie. 

În ceea ce priveşte respectarea obiectivului de referinţă nr. 4 (combaterea corupţiei la 
toate nivelurile), Comisia a constatat că ar trebui să se acorde o mai mare prioritate politică 
pentru a promova prevenirea corupţiei şi a sprijini punerea în aplicare a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie, şi că sunt necesare indicii concrete cu privire la faptul că prevenirea corupţiei 
câştigă teren. 

Provocările la adresa independenţei sistemului judiciar şi punerea acesteia sub semnul 
întrebării, au reprezentat un motiv persistent de îngrijorare.  

Comisia a subliniat că, prin cooperarea loială între instituţiile statului, printr-o orientare 
politică ce menţine cu fermitate realizările anterioare şi prin respectarea independenţei siste-
mului judiciar, România va fi în măsură, în viitorul apropiat, să pună în aplicare recomandările 
restante din cadrul MCV. 

În Raportul din noiembrie 2018 al Comisiei Europene privind Mecanismul de Coope-
rare şi Verificare8, s-a evidenţiat că evoluţiile recente au însemnat un regres faţă de 
progresele de până acum, şi au pus sub semnul întrebării evaluarea pozitivă din ianuarie 2017. 
Această constatare este valabilă în special în ceea ce priveşte independenţa sistemului 
judiciar, reforma justiţiei şi combaterea corupţiei la nivel înalt.  

În mod just, s-a constatat că intrarea în vigoare a legilor modificate ale justiţiei, presiunea 
la adresa independenţei sistemului judiciar, în general, şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
în special, precum şi o serie de alte măsuri care subminează eforturile de combatere a corupţiei, 
au avut drept efect anularea progreselor sau punerea sub semnul întrebării a caracterului lor 
ireversibil. 

Prin urmare, în raportul supus analizei au fost formulate, de asemenea, o serie de opt 
recomandări suplimentare, care ar trebui puse în aplicare fără întârziere. Aceste recomandări 
se referă la: 

1. suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă 
ulterioare; 

2. revizuirea legilor justiţiei, ţinând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul 
MCV, precum şi de recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale Grupului de state împotriva 
corupţiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei; 

                                                 
8 Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul 

mecanismului de cooperare şi de verificare, Strasbourg, 13.11.2018 COM(2018) 851 final, https://ec.europa.eu/ 
info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_ro.pdf 
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3. suspendarea imediată a tuturor procedurilor în curs de numire şi revocare a procuro-
rilor de rang înalt; 

4. relansarea procesului de numire a unui procuror-şef al DNA care să aibă experienţă 
dovedită în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie şi un mandat clar pentru ca 
DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente şi imparţiale în cazurile 
de corupţie; 

5. numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a unei echipe interimare 
de conducere a Inspecţiei Judiciare (recomandare care nu s-a realizat) şi numirea, în termen 
de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri a acestei instituţii (au trecut deja mai mult de 
trei luni de la data acestui raport şi nici nu s-a pus problema organizării unui concurs, în 
vederea determinării unei noi conduceri a Inspecţiei Judiciare); 

6. respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la 
numirea sau revocarea unor procurori cu funcţii de conducere până la intrarea în vigoare a 
unui nou cadru legislativ, în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017; 

7. îngheţarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal şi 
Codului de procedură penală; nu s-a luat în considerare această recomandare, deoarece cele 
două Coduri au fost modificate permanent prin ordonanţe de urgenţă; 

8. relansarea procesului de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală, 
ţinând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor coduri cu dreptul 
Uniunii Europene şi cu instrumentele internaţionale în materie de combatere a corupţiei, precum 
şi cu recomandările formulate în cadrul MCV şi cu avizul Comisiei de la Veneţia. 

Comisia a ajuns la concluzia că punerea imediată în aplicare a măsurilor suplimentare, 
este esenţială pentru a repune procesul de reformă pe calea cea bună şi pentru a asigura 
revenirea la o traiectorie care să permită încheierea mecanismului de cooperare şi verificare. 

Concluzii 

În urma celor prezentate anterior, raportul Comisiei Europene din ianuarie 2017 a identi-
ficat 12 recomandări specifice, care trebuiau puse în aplicare de România. Evaluarea din 
raportul Comisiei Europene din ianuarie 2017 a fost întotdeauna condiţionată de evitarea 
măsurilor negative, care ar pune sub semnul întrebării progresele înregistrate în ultimii 10 ani. 
Intrarea în vigoare a legilor justiţiei revizuite, precum şi presiunea exercitată asupra indepen-
denţei sistemului judiciar, în general, şi asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în particular, 
la fel ca şi alte măsuri care subminează lupta împotriva corupţiei, au anulat progresele 
înregistrate sau au pus sub semnul întrebării ireversibilitatea şi, în acelaşi timp, sustena-
bilitatea acestora, în special în ceea ce priveşte obiectivele de referinţă nr. 1 şi nr. 3.  

Potrivit Raportului din noiembrie 2018, cele 12 recomandări formulate în raportul anterior 
nu mai sunt suficiente pentru a închide MCV în cursul mandatului actualei Comisii Juncker. 
Prin urmare, s-au mai adăugat o serie de recomandări suplimentare, menite să readucă procesul 
de reformă pe traiectoria corectă.  

Astfel, raportul enunţat mai sus subliniază regresul vădit pe care l-a înregistrat România 
în perioada ianuarie-noiembrie 2018, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor de referinţă, 
stabilite în Decizia Comisiei Europene din 2006.  
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Abstract 
În domeniul drogurilor există o axiomă: utilizarea alcoolului şi a drogurilor creşte odată 

cu vârsta consumatorilor! Acest lucru se petrece însă diferit în funcţie de substanţe. Pentru 
consumul de alcool, axioma e general valabilă, persoanele dependente de alcool au o 
experienţă îndelungată de consum. „Cariera” alcoolicului este extinsă pe mai mulţi ani, 
uneori chiar decade. Pentru consumul de droguri, axioma este adevărată mai ales pentru 
grupa de vârstă tânără: 15-34 de ani. Declinul fizic al persoanei consumatoare de droguri, 
datorat atât efectelor substanţei, cât şi condiţiilor de consum, conduce de multe ori către 
finaluri tragice, uneori cu mult înainte de vârsta maturităţii. În anul 2016, a fost realizat un 
studiu privind prevalenţa consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul elevilor de liceu, 
datele fiind publicate pe paginile de internet ale fiecărui centru din reţeaua locală a Agenţiei 
Naţionale Antidrog. Datele colectate susţin sistemul axiomatic al demonstraţiei anterioare: 
elevii din liceele din România consumă tutun, alcool şi droguri. Între datele oferite de aceste 
studii, se remarcă diferenţierile demografice în funcţie nivelul de studii, ceea ce completează 
axioma prezentată: elevii din clasele superioare de liceu consumă mai mult decât elevii din 
clasele inferioare. De multe ori, debutul apare în jurul vârstei de 15-16 ani, ceea ce înseamnă 
finalul clasei a X-a, începutul clasei a XI-a, şi se consolidează în clasele superioare de liceu 
(clasa a XI-a şi clasa a XII-a). Este interesantă, din punct de vedere sociologic, şi ca punct 
predictibil, în dezvoltarea strategiilor preventive viitoare, intersectarea datelor din aceste 
studii, cu cele ale ultimului studiu ESPAD, realizat în anul 2015, precum şi cu date din 
studiul privind prevalenţa consumului de droguri în rândul elevilor, studiu realizat în anul 
2013. Analiza datelor, corelate desigur şi cu datele culese în studiile din Europa, ne conduce 
către configurarea unei tendinţe în ceea ce priveşte consumul de droguri în rândul tinerilor, 
utilă mai ales la modelarea politicilor publice în domeniu. 

Cuvinte-cheie: adolescenţi; consum de alcool; consum de droguri; prevalenţă. 

1. Introducere 

Consumul de droguri apare ca fenomen vizibil în România, în a doua jumătate a anilor 90. 
Văzut iniţial ca o problemă „occidentală”, importată după Revoluţia din 1989, vizibilitatea în 
creştere a consumatorilor, corelată cu apariţia unor situaţii extreme de tip delincvent şi crimi-
nogen, determină apariţia primelor analize şi cercetări asupra fenomenului. Studiile privind 
consumul de droguri în populaţia generală a României nu au o istorie îndelungată. Primul 
studiu în populaţia generală (GPS- General Population Survey) a fost efectuat în anul 2004, până 
în prezent fiind realizate 5 astfel de studii: 2004, 2007, 2010, 2013 şi 2016. De asemenea, 
nivelul consumului de droguri în rândul grupurilor specifice, cum ar fi adolescenţii, a fost 
cercetat în aceşti ani tot de 5 ori, începând cu anul 1999 la o frecvenţă de 4 ani - 1999, 2003, 
2007, 2011, 2015.  
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În perioada 2005 - 2018, studiile locale privind nivelul de utilizare a substanţelor 
psihoactive în rândul elevilor de liceu au fost efectuate ocazional, cu scopul de a măsura 
nivelul de consum, prea puţine intervenţii strategice şi planuri locale de prevenire bazându-se 
pe datele culese.  

Din acest motiv, studiul efectuat în anul 2016 privind nivelul tutunului, alcoolul şi 
consumul ilicit de droguri în rândul elevilor de liceu este de o importanţă majoră, deoarece se 
pot face importante analize care să ajute la atingerea obiectivelor strategice: diminuarea 
consumului, cunoaşterea efectelor consumului de către potenţialii consumatori, întărirea 
factorilor de protecţie faţă de comportamentul de consum.  

2. Analiza datelor 

Studiul a fost efectuat pe baza unui chestionar autoaplicat, referitor la nivelul consumului 
de tutun, alcool şi droguri ilicite, percepţia disponibilităţii drogurilor, riscurile pe care le implică 
consumul lor asupra sănătăţii, factorilor de risc din familie şi la toleranţa părinţilor faţă de 
utilizarea substanţei. La nivel naţional, studiul a fost aplicat unui număr de peste 30.000 de elevi 
din fiecare judeţ (40 judeţe şi regiunea Bucureşti - Ilfov), cu o medie de 750 elevi/judet. Datele 
au fost publicate în anul 2017, pe site-ul fiecărui centru judeţean din reţeaua Agenţiei Naţionale 
Antidrog, dar fără nici o analiză la nivel naţional. Astfel, articolul pe care îl prezentăm se 
bazează pe analiza cantitativă a rezultatelor înregistrate, pe baza datelor publicate.  

În cadrul analizei datelor, toate referirile statistice au în vedere media naţională, care 
reprezintă raportul dintre suma tuturor valorilor înregistrate de un item şi numărul de judeţe în 
care s-a efectuat studiu, acesta fiind de 41, inclusiv Regiunea Bucureşti - Ilfov.  

Studiile locale analizate arată că aproape jumătate (48%) dintre elevii de liceu au 
consumat tutun cel puţin o dată în viaţa lor, în timp ce 1 din 3 elevi de liceu raportează un 
consum actual de tutun, - au consumat tutun în ultimele 30 de zile. Majoritatea elevilor de 
liceu care au raportat ocazional consumul de tutun sunt în nivelurile superioare ale liceului 
(cu vârste cuprinse între 17-18 ani), proporţia lor fiind mai mare de 50%. Elevii de liceu din 
clasele inferioare (15-16 ani) au raportat consumul ocazional de tutun cu 20% mai mic decât 
elevii din clasele superioare (aproximativ 40%). 

Rata consumului ocazional de alcool este foarte mare, 8 din 10 elevi liceeni au admis că 
au experimentat consumul de băuturi alcoolice. Elevii de liceu mai mari (17-18 ani) au 
raportat un consum ocazional mai mare de alcool decât 15-16 de ani de şcoală, în unele judeţe 
fiind de 100% sau foarte aproape. Consumul actual de alcool (în ultima lună) este la nivel 
naţional în jur de 58%, de asemenea, cu procente mai mari de peste 68% în rândul elevilor de 
liceu în vârstă de 17-18 ani.  

Un aspect important de reţinut se referă la rata consumului excesiv de alcool, cu 
inducerea stării de ebrietate. Astfel, mai mult de 40% din elevii de liceu au experimentat cel 
puţin o dată în viaţa lor consumul excesiv de alcool cu inducerea stării de ebrietate, în timp ce 
un procent de 12% a experimentat consumul excesiv de alcool în ultima lună. Este, de 
asemenea, important faptul că elevii din clasele de liceu (17-18 ani) raportează un procent 
ridicat din consumul excesiv de alcool experimental, mai mult de 50%, dublu faţă de 
procentul de elevi din clasa a noua şi a zecea.  

În ceea ce priveşte consumul ilicit de droguri, 9,1% din elevii de liceu au consumat cel 
puţin o dată în viaţa droguri, iar 2,4% au consumat în ultima lună. Distribuţia pe clase arată că 
elevii din clasele superioare XI-XII, care au vârste mai mare de 16 ani, au raportat un consum 
ilicit de droguri două ori mai mare decât elevii din partea clasele inferioare de liceu IX-X, cu 
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vârste egale sau mai mici de 16 ani. Canabisul este cel mai consumat drog ilicit printre elevii 
de liceu, 10% dintre elevii de liceu în vârstă de 17-18 ani au raportat consumul ocazional de 
canabis, comparativ cu 5% dintre elevii de liceu în vârstă de 15-16 ani.  

Mai puţin de jumătate (44%) dintre elevii în vârstă de 17-18 ani, consideră că există 
riscuri dacă se consumă de 1-2 ori canabis, în timp ce 7 din 10 elevi în vârstă de 15-16 ani 
consideră că există riscuri. Elevii cu vârste cuprinse între 17-18 ani au raportat, de asemenea, 
o mai mare accesibilitate a drogurilor, decât elevii din clasele inferioare. Toleranţa părinţilor 
pentru consumul excesiv de alcool este de 1,5 ori mai mare în rândul elevilor de liceu cu 
vârste de 17-18 de ani, decât în rândul elevilor de liceu cu vârste de 15-16 ani.  

3. Discuţii 

În România, studiile liceale sunt structurate pe 4 nivele de studiu, de la clasa a noua până 
la clasa a douăsprezecea, care se completează cu examenul de bacalaureat, vârsta elevilor 
fiind cuprinsă între 14,5 ani (clasa a IX-a) şi 18,5 ani (clasa a douăsprezecea). 

Percepţia socială a consumului de tutun şi a alcool arată că de multe ori aceste substanţe 
nu sunt identificate de consumatori ca fiind în categoria drogurilor. Consumul de tutun şi 
alcool în rândul adolescenţilor este perceput din perspectiva dorinţei de a se emancipa, 
rebeliunea împotriva normelor sociale şi de a ieşi în evidenţă în grupul de prieteni (Avraam 
D, 2013). Cu toate acestea, consumul acestor două tipuri de substanţe psihoactive în rândul 
adolescenţilor are, de asemenea, o conotaţie socială negativă în lumina efectelor consumului 
de alcool asupra consumatorului, dar şi a faptului că prezumtiv anticipează consumul de 
droguri ilicite. (Kirst M., 2014; Haug S., 2014). 

Studiul realizat în rândul elevilor de liceu în anul 2016, confirmă într-o proporţie mare 
datele raportate în studiul ESPAD desfăşurat la nivel european şi în România în 2015 
referitoare la populaţia şcolară în vârstă de 16 ani. Astfel, conform ESPAD 2015, 29% dintre 
elevii cu vârsta de 16 ani din România au fumat tutun în ultimele 30 de zile. Este de subliniat 
un aspect important şi anume consumul actual de tutun (în ultimele 30 de zile) al elevilor 
români vârsta de 16 ani este mai mare decât media europeană (21%), Intersectarea datelor din 
ESPAD 2015, referitoare la elevii români, şi datele obţinute în Studiul din 2016 arată o 
apropiere a valorilor medii înregistrate: 29% - ESDPAD 2015, 24% - Studiu 2016 (elevi cu 
vârste cuprinse între 15-16 ani în 2016). Conform datelor din 2016, elevii cu vârste cuprinse 
între 17-18 ani au raportat un consum curent de tutun în medie de 36%. 
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Figura 1 Procentul elevilor liceeni care au consumat tutun în ultimele 30 de zile 
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De asemenea, există corelaţii în ceea ce priveşte consumul actual de alcool al 
adolescenţilor. Pe de o parte, în studiul EPSAD, 47% dintre elevii cu vârste cuprinse de16 ani 
au raportat consumul de alcool în ultimele 30 de zile, în timp ce în Studiul din anul 2016, 
54% dintre elevii cu vârste cuprinse între 15-16 ani au raportat acelaşi tip de consum. 66% 
dintre elevii cu vârste cuprinse între 17-18 ani au raportat consumul de alcool în ultimele 30 
de zile, conform studiului din anul 2016.  
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Figura 2 Procentul elevilor liceeni care au consumat alcool în ultimele 30 de zile 

 
Datele relativ mici înregistrare raportate la consumul de tutun şi alcool arată o percepţie 

distorsionată a acestor tipuri de substanţe. Văzute în general mai mult ca modalităţi de 
socializare, consumul de tutun şi alcool tinde să devină o normativă socială şi în rândul 
copiilor şi adolescenţilor. Pentru că tutunul şi alcoolul sunt percepute ca făcând parte din viaţa 
socială normală, pentru adolescenţi este mai uşor să recunoască acest consumul acestor 
substanţe, motiv pentru care atât în studiul european din 2015 cât şi în cel naţional din 2016, 
valorile consumului de tutun sunt semnificativ mai mari decât cele înregistrate în rândul 
adolescenţilor europeni. În acelaşi context, etichetarea consumatorilor de droguri ilicite 
înregistrată la nivelul întregii societăţi româneşti, precum şi asocierea imaginii consumatorilor 
de droguri ilicite cu fapte reprobabile, determină o recunoaştere redusă a manifestării unui 
astfel de comportament. Adolescenţii români, mai mult decât egalii lor de la nivel european, 
refuză recunoaşterea chiar şi a consumului ocazional de droguri ilicite pentru a nu fi etichetaţi, 
marginalizaţi sau supravegheaţi excesiv de aparţinători.  

Aşa cum reiese din studiile realizate în domeniu, în România, canabisul este cel mai 
consumat drog. O dovedesc datele înregistrate în studiile în populaţia generală – General 
Population Survey (GPS) sau European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 
(ESPAD). Aceste cercetări arată o tendinţă de creştere a consumului de canabis în rândul 
adolescenţilor şi tinerilor, tendinţă care este vizibilă şi în datele culese în anul 2016. Astfel, dacă 
la nivelul GPS, în populaţia tânără (cu vârste cuprinse între 15-34 de ani), se înregistrează un 
procent de 10% al prevalenţei de-a lungul vieţii a consumului de canabis, 8,1% dintre elevii 
cu vârsta de 16 ani din România, au recunoscut un consum ocazional (de-a lungul vieţii) de 
canabis. Datele culese în rândul liceenilor români, în anul 2016, confirmă aceste date, 7,8% 
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dintre elevii de liceu au consumat cel puţin odată canabis. În funcţie de nivelul studiilor, elevii 
din ciclul superior de liceu, clasele XI-XII, au consumat canabis de aproximativ 2 ori mai 
mult decât elevii din clasele IX-X.  
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Figura 3 Procentul elevilor liceeni consumatori ocazionali de canabis 

 
O diferenţă semnificativă de valoare se înregistrează cu privire la consumul de noi 

substanţe psihoactive (NPS). Dacă în studiul ESPAD 2015, nivelul de prevalenţă a consumului 
de NSP pe tot parcursul vieţii a fost de 5%, în studiul privind tutunul, alcoolul şi drogurile 
ilicite din 2016, valoarea înregistrată este de 1,6%. Explicaţia poate rezulta din percepţiile 
sociale ale consumului acestor substanţe, percepţii construite pe o mediatizare puternică a 
consecinţelor negative înregistrate din cauza consumului de NSP. Elevii primesc o cantitate 
importantă de informaţii negative despre consumul de NSP prin intermediul mass-mediei şi a 
campaniilor de informare naţionale şi locale. Nivelul de dezbatere privind efectele negative 
ale consumului de NSP este unul ridicat, ceea ce poate duce la o recunoaştere scăzută de către 
elevi a consumului acestor substanţe. De asemenea, percepţia socială a consumatorilor NSP 
este una apropiată de percepţia utilizatorilor de opioizi. În studiul privind nivelul tutunului, 
alcoolul şi consumul de droguri în rândul elevilor de liceu din anul 2016, datele privind 
percepţia riscurilor negative ale consumului de NSP, chiar şi cu o frecvenţă de consum 
scăzută, sunt mai mult decât orientative, aproape 50% dintre elevi consideră că există un risc 
ridicat, chiar dacă se înregistrează un consum sporadic (o dată sau de 2 ori).  

În acelaşi context, se observă că doar 28% dintre elevi consideră ca fiind riscant con-
sumul a 1-2 băuturi alcoolice în fiecare zi, procentul fiind dublat pentru consumul a 4-5 
băuturi alcoolice consumate în fiecare zi. Aceste diferenţe explică nivelul ridicat de toleranţă 
pe care consumul de băuturi alcoolice îl are în societatea românească şi poate fi corelat cu un 
nivel ridicat de permisivitate a părinţilor adolescenţilor faţă de consumul de alcool al tinerilor. 
1 din 4 părinţi acceptă consumul excesiv de adolescenţi, dar, de exemplu, 96% dintre părinţi 
nu acceptă consumul de NSP conform datelor din studiul privind tutunul, alcoolul şi utilizarea 
drogurilor în rândul elevilor de liceu, 2016.  
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Concluzii 

Studiul realizat în anul 2016, în rândul elevilor de liceu, subliniază încă odată existenţa 
consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi confirmă datele înregistrate anterior. Cu 
toate acestea, acest studiu oferă o imagine mai clară a tendinţelor consumatorilor înregistrate 
în funcţie de vârsta adolescenţilor. Se observă că elevii din clasele superioare de liceu, cu 
vârste cuprinse între 17-18 ani, consumă mai mult alcool şi droguri ilicite decât elevii din 
clasele inferioare, care au vârste de 15-16 ani.  

Nivelul ridicat de consum în rândul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 17-18 ani 
poate avea mai multe explicaţii. Pe de o parte, proximitatea faţă de vârsta majoratului şi 
experienţa dobândită în primii doi ani de liceu, explică cifrele mai mari înregistrate. Elevii 
care se apropie de vârsta majoratului sunt mai predispuşi să caute experienţe de natură 
psihologică care le validează maturitatea fizică (Minianskiene D., 2014).  

În acelaşi timp, există o serie de factori de risc care explică manifestarea evidentă a 
comportamentului consumatorului în rândul elevilor de 17-18 de ani. Între aceşti factori de 
risc, lipsa de informaţii parentale cu privire la grupul de prieteni pe care îl are adolescentul, la 
frecventarea şi controlul slab pe care părinţii îl manifestă faţă de adolescenţi, joacă un rol 
important în declanşarea şi menţinerea comportamentului consumului în rândul adolescenţi 
(Hang S., 2014)  

Păstrând contextul, elevii de liceu cu vârste cuprinse între 17-18 ani sunt mai supuşi 
presiunilor educaţionale, cum ar fi finalizarea învăţământului secundar şi orientarea către o 
carieră academică universitară sau către piaţa muncii, ceea ce creează un stres care poate fi 
eliberat prin intermediul alcoolului şi drogurilor (Ansari W., 2014).  

Următoarele analize în domeniu s-ar putea concentra asupra modului în care este nece-
sară intervenţia preventivă, pentru menţinerea la pragurile actuale ale prevalenţei alcoolului şi 
a consumului de tutun în rândul tinerilor. Aceste intervenţii preventive ar putea lua în consi-
derare variabilele care influenţează apariţia şi întreţinerea consumului de droguri, a 
variabilelor individuale, familiale, educaţionale şi comunitare.  

  

Referinţe bibliografice 

1. Andersson B., Hibbel B., Beck F., Choquet M., Kokkevi A., Fotiou A., Molinaro S., 
Nociar A., Sieroslawski J., Trapencieris M., (2007). Alcohol and Drug Use Among 
European 17-18-Year-Old Students – Data from the ESPA Project, CAN, Council of 
Europe, Pompidou Group;  

2. Frisher M., Crome I., Macleod J., Bloor R, Hickman M., (2007) Predictive factors for 
illicit drug use among young people: a literature review, Home Office Online Report 
07/07 

3. Haug S., Nunez C.L., Becker J., Gmel G., Scaub MP., (2014). Predictors of onset of 
cannabis and other drug use in male young adults: results from a longitudinal study, 
BMC Public Health, 12:1202, pp. 2-15;  

4. Macarthur G., Harrison S., Caldwell D., Hickman M., (2015). Peer-led interventins to 
prevent tobacco, alcohol and/or drug use among young people aged 11-21 years: 
A systematic review and meta-analysis, Addiction 111, pp. 391-407;  



228 Devianţă şi criminalitate 

 

5. Negru-Subtirica O., (2012) The time of your life. Emerging adulthood characteristics in 
a sample of Romanian high-school and university students, Congnition, brain, 
Behavior. An Interdisciplinary Journal, XVI(3), pp. 357-367;  

6. http://www.ana.gov.ro/rapoarte%20nationale/RN_2017.pdf 
7. http://espad.org/country/romania  
8. http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/romania_en



Mihaela Veronica Miron 229 

 

ABORDAREA SOCIOLOGICĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI MEDICALĂ 
ÎN PROBLEMATICA ALCOOLISMULUI 

 
Drd. Mihaela Veronica MIRON 

Agenţia Naţională Antidrog, 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 
E-mail: trulymisha@yahoo.com 

 
Rezumat 
Fenomenul alcoolismului rămâne un domeniu insuficient cercetat din punct de vedere 

sociologic. Discursurile ştiinţifice de bază sunt cel medical şi cel psihologic. Cu toate 
acestea, în ultimele decenii, remarcăm o reunire a celor trei abordări (medicină, psihologie 
şi sociologie) în studii dedicate alcoolismului şi toxicomaniilor, fiecare cu meritele şi limitele 
proprii. Specialiştii ştiinţelor sociale reclamă necesitatea dezvoltării cercetărilor sociologice, 
deoarece constatăm că la baza alcoolismului se regăsesc factori socio-culturali, factori 
medicali şi psihologici interacţionând individual şi secvenţial pentru fiecare individ în parte. 

Cuvinte-cheie: alcoolism; abordare medicală; abordare psihologică; abordare sociologică. 

Introducere 

În timpurile pe care le trăim, în care mobilitatea şi migraţia socială, suicidul sau şomajul, 
sunt câteva dintre fenomenele sociale asupra cărora sociologia s-a aplecat prin nenumărate 
studii, alcoolismul reprezintă un domeniu neexploatat din punct de vedere sociologic, fiind 
„abandonat” ştiinţelor bio-psiho-medicale. Totuşi, abordările medicală, psihologică şi socio-
logică se regăsesc reunite în studiile relativ recente dedicate alcoolismului şi toxicomaniilor, 
fiecare cu meritele şi limitele lor.  

1. Abordarea medicală a alcoolismului 

Abordarea medicală predomină studiile alcoolismului. Majoritatea specialiştilor se 
bazează pe conceptul elaborat de Jellinek în 1960, conform căruia alcoolismul este o boală 
progresivă şi incurabilă, în cazul căreia doar abstinenţa totală poate asigura readaptarea. 
Studiile lui Jellinek au făcut trecerea de la viziunea morală la recunoaşterea socială şi medi-
cală a alcoolismului ca boală, şi au stat la baza definiţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(Jellinek, 1960). 

Studiile genetice, deşi au mereu statutul de ipoteze, ocupă o parte importantă în cerce-
tarea medicală. Unele studii au observat corespondenţele dintre subiecţi (gemeni sau fraţi 
adoptaţi de familii diferite) şi rata alcoolismului (Ades; Rouillon, 1981). Alţi cercetători au 
fost preocupaţi să descopere anomalii în funcţionarea corpului uman, cum ar fi de exemplu 
producţia anormală de morfină din creier, problemele cu privire la metabolismul etanolului 
sau depistarea alergiilor la alcool. Aceste cercetări au particularitatea de a căuta un singur 
element responsabil pentru alcoolism, scopul fiind acela de a putea preveni alcoolismul 
înainte ca acesta să survină, identificând persoanele cu predispoziţie alcoolică cu ajutorul 
markerilor genetici (Vraisti, 2008). 
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În opoziţie cu cercetările menţionate în paragraful anterior, sunt studiile care ne incită să 
reconsiderăm problema alcoolismului plecând de la multidimensionalitatea sa. Această idee  
i-a condus pe unii cercetători să definească alcoolismul ca un dezechilibru rezultat dintre 
interacţiunea vulnerabilităţii genetice şi mediul înconjurător (Radouco-Thomas, 1987). 
Astfel, este propus modelul eco-farmacogenetic care priveşte alcoolismul ca un dezechilibru 
ce integrează trei răspunsuri farmacologice: toleranţa, dependenţa fizică şi dependenţa 
psihică dezvoltată gradual, conform efectului conjugat al alcoolului, factorilor genetici şi 
factorilor de mediu (Bredicean, 2014). Modelul eco-farmacogenetic distinge, după observa-
ţiile clinice, două tipuri de alcoolism: alcoolismul primar, caracterizat printr-un comporta-
ment compulsiv ce conduce la consumul de alcool fără a exista posibilitatea de oprire, şi 
alcoolismul secundar, caracterizat printr-un comportament de băut continuu, cotidian, care se 
poate întinde pe parcursul mai multor ani, fără să intervină disfuncţii. Alcoolismul primar este 
corelat cu deficienţele genetice, în timp ce alcoolismul secundar este corelat cu influenţa 
mediului psihosocial al individului.  

Indiferent din ce punct de vedere am privi, conceptul de boală a făcut alcoolismul mai 
acceptabil pentru societate. Declarându-i „bolnavi” pe dependenţii de alcool şi dezvinovă-
ţindu-i, îi conducem spre deresponsabilizare. Aici intervin, de fapt, limitele abordării medicale. 
Pe termen scurt, conceptualizarea problemei în termeni de „boală” ajută la recunoaşterea sa în 
plan social şi umanitar. Totuşi, pe termen lung, efectele ar putea fi ca persoanele să devină şi 
mai dependente, dacă tratamentul nu este decât farmacologic sau să apară deresponsabilizarea 
acestora. 

Mişcarea Alcoolicii Anonimi a apărut în 1952 în SUA, şi vine în completarea abordării 
medicale, deşi acţiunea sa vizează planul terapeutic. Filozofia acestei mişcări este bazată pe 
12 etape/ 12 paşi, plecând de la acceptarea neputinţei persoanei în faţa alcoolului şi a pierderii 
controlului asupra propriei vieţi, şi continuând cu recunoaşterea unei puteri superioare, care 
poate fi o forţă divină sau chiar grupul de suport în sine (A.A., 1994/ 2000). Terapia constă în 
a mărturisi grupului evoluţia şi fricile bolii, şi în a ajuta şi pe alţii să se alăture grupului, totul 
sub tutela anonimatului şi fără distincţie de clasă socială. Una dintre principalele critici aduse 
acestei mişcări terapeutice este aceea că întreţine fatalismul alcoolismului (individul este 
alergic la alcool, alcoolismul există în interiorul acestuia etc.). În pofida rezervelor, forţa 
participării la aceste grupuri de suport ne fac să considerăm că avantajele şi beneficiile acestei 
forme de terapie surclasează inconvenientele. 

Rezumând, aportul medical este esenţial în ceea ce priveşte transformările biologice ale 
acţiunii alcoolului în organism, dar prezintă anumite lacune, mai ales cu privire la definirea 
problemei şi la acţiunea terapeutică propusă. În plus, viziunea medicală nu oferă explicaţii 
clare despre originile problemei şi ţine prea puţin cont de factorii psihologici şi socioculturali. 
Conform practicienilor, factorii socioculturali constituie baza alcoolismului, factorii biologici 
şi psihologici interacţionând în mod complex şi unic pentru fiecare persoană în parte. Predis-
poziţia biologică nu este determinantă pentru apariţia alcoolismului, iar cercetările ar trebui să 
cuprindă mediul educaţional, familial şi social.  

2. Abordarea psihologică a alcoolismului 

Această abordare aduce în prim plan teoriile învăţării sociale, bazate pe postulatul com-
portamentului învăţat. Astfel, gestul de a bea alcool, utilizat ca recompensă sau plăcere este 
învăţat în timp şi constituie pentru tânăr un simbol al adeziunii la practicile adulţilor, la 
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integrarea în grup, la interacţiunile sociale. Alcoolul este un substitut care permite persoanei 
să joace într-un anumit rol dat. În acest caz, reabilitarea este bazată pe teoria comporta-
mentului deviant, în sensul de reabilitare a individului mai ales prin disciplină. Problema 
toxicomaniei apare mai ales în adolescenţă, când tinerii trec printr-o perioadă de criză în care 
ar trebui să fie capabili să-şi formeze competenţele şi să-şi asume responsabilităţi specifice 
adulţilor. Uneori, adolescenţii văd viaţa adultă ca fiind plictisitoare, rutinieră. Tot ce fac 
părinţii lor este stereotip, determinat de anumite reguli. Toate aceste cerinţe pot părea ca fiind 
prea greu de îndeplinit - să fii adult nu merită efortul. De aceea, pot să apeleze la consumul de 
alcool, ce le oferă posibilitatea de a experimenta ineditul. Însă, din păcate, acest drum nu le va 
aduce decât izolare de familie, de şcoală. Astfel, dorinţa de a fi original şi curiozitatea nu aduc 
nimic constructiv pentru maturizarea adolescentului. Dorinţa de libertate este din ce în ce mai 
mare în perioada adolescenţei. Tânărul trebuie să se obişnuiască cu un corp în schimbare, care 
îi va permite să acceadă la sexualitate; apare şi necesitatea de a se îndepărta de zona de 
influenţă a părinţilor pentru a-şi realiza propriile idealuri. Fiecare dintre aceste deziderate pot 
să fie văzute ca experienţe pozitive care să ofere un câştig, dar constituie şi o ameninţare 
posibilă: obişnuirea cu un corp puber înseamnă descoperirea intimităţii sexuale cu riscurile 
care apar de aici, îndepărtarea de părinţi oferă spectrul abandonului şi al singurătăţii, implicarea 
în societate presupune pe lângă identificarea cu un grup de vârstă cu anumite particularităţi şi 
norme şi pericolul conformismului şi al dependenţei exclusive de grup. Astfel, adolescentul 
oscilează între dorinţa de experienţe noi, de cunoştinţe noi şi dorinţa de a fi autonom, de a nu 
avea nevoie de nimic. Un exemplu tipic în acest sens ar fi relaţia cu părinţii: cum să se 
îndepărteze de persoanele cu care doreşte să se identifice? Cum să-şi formeze propria 
personalitate fără însuşirea unor elemente din personalitatea părinţilor? Adolescentul, în 
relaţiile pe care le stabileşte cu ceilalţi, implică dependenţa de dorinţele celuilalt şi nu doar de 
propriile dorinţe (Campbell, 2001; Constantinescu, Manea, Ene, 2001). Relaţia adolescentului 
cu alcoolul depinde doar de dorinţa sa. Când este singur şi se plictiseşte îi este foarte la 
îndemână să recurgă la alcool. Pe de altă parte, relaţia cu semenii implică o imitare a 
celorlalţi, importantă pentru integrarea socială ulterioară. De aici presiunea pe care prietenii o 
exercită asupra individului pentru a-l convinge să facă ce vor ei şi consumul de alcool care 
este strâns legat de intensitatea relaţiilor cu semenii (Richard şi Senon, 2005). 

Iniţierea comportamentului de a consuma alcool se realizează prin învăţare socială:  
 învăţarea acestui comportament se realizează prin observarea comportamentelor unor 

persoane importante pentru copil sau adolescent, cum ar fi membrii familiei, prieteni, 
celebrităţi; 

 învăţarea socială presupune şi formarea unor atitudini pozitive faţă de efectele 
alcoolului; adolescenţii învaţă că a consuma alcool face parte dintr-un proces natural în 
urma căruia devii mai „sociabil” şi mai „matur”; 

 influenţa grupului: în această etapă se consolidează comportamentul lor de consum de 
alcool.  

Teoriile psihodinamice tind să coreleze problemele din copilărie cu apariţia toxicoma-
niilor. Astfel, deprivarea afectivă maternă sau absenţa tatălui ar putea fi cauzele unei percepţii 
negative asupra imaginii de sine, tradusă prin comportamente autodistructive. Alţi practicieni 
au constatat că toxicomania nu este echivalentă cu depresia sau suicidul, dar totuşi este 
necesar să fie măsurată şi să îi fie verificate limitele. În timp, s-a încercat definirea perso-
nalităţii alcoolice, plecându-se de la o imagine de sine scăzută sau negativă, cu sentimente de 
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eşec, ruşine, inferioritate sau culpabilitate. Manifestările clinice ale personalităţii alcoolice 
sunt imaturitatea, starea depresivă, instabilitatea afectivă, dependenţa, toleranţa scăzută la 
frustrare, impulsivitatea, tendinţa de manipulare, dificultăţi de relaţionare şi aşteptări nerealiste. 
Mecanismele de apărare ale alcoolicului sunt negarea, minciuna, proiecţia, refularea şi izo-
larea. Psihoterapia propusă constă în explorarea trăsăturilor de personalitate, conştientizarea 
legăturilor dintre modurile de consum, dintre personalitate şi experienţele trăite, întărirea 
imaginii de sine.  

3. Abordarea sociologică a alcoolismului 

Acest tip de abordare, atribuie evoluţia alcoolismului şi a toxicomaniilor unui număr de 
factori sociali. Studiile sociologice se bazează, în primul rând, pe paradigmele sociologiei 
funcţionaliste şi comprehensive.  

Funcţionaliştii consideră alcoolismul ca o reacţie deviantă la o funcţionare normativă 
(Roman,1984). Devianţa este definită prin orice conduită care se îndepărtează în mod 
semnificativ de normele cărora se supun persoanele cu statut social. Nici o conduită nu este 
deviantă prin ea însăşi; pentru a o defini astfel, trebuie ca respectiva conduită să se înde-
părteze de la normele recunoscute ca necesare de colectivitate. Societatea propune o serie de 
obiective legitime membrilor săi (sentimente, valori etc.) şi un echilibru este posibil între 
aceste dimensiuni, atâta timp cât indivizii pot obţine satisfacţii prin realizarea acestor obiec-
tive cu ajutorul mijloacelor social acceptate. Teoria devianţei propune postulatul conform 
căruia complexitatea societăţii rezultă din apariţia unei distanţări din ce în ce mai largi între 
scopurile propuse de societate şi mijloacele legitime pe care le au indivizii la dispoziţie 
pentru realizarea acestor scopuri. Indivizii care nu sunt în echilibru cu acest sistem au 
tendinţa de a adopta comportamente deviante, cum ar fi alcoolismul şi toxicomaniile. Factorii 
de risc relevaţi sunt următorii: problemele de identitate, de acceptare socială (imaginea de 
sine într-un grup), de educaţie, de cultură. Ocaziile de a bea, vizibilitatea socială scăzută şi 
stresul, sunt alţi factori de risc proveniţi din mediu (Mugny, 1999). 

Alcoolul are o funcţie ajutătoare. El îi ajută pe indivizi să se conformeze unui anumit 
model social vehiculat la scară largă, printre alţii, de publicitate: modelul persoanei sigure de 
ea însăşi, voluntară, puternică, performantă, care iubeşte viaţa etc. Alcoolul, luat la ora aperi-
tivului sau cocktailului, este asociat cu valori ca realizarea de sine, eficienţa, autocontrolul. 
Totuşi, pe măsură ce individul începe să resimtă efectele negative ale alcoolului, se vede rapid 
etichetat şi respins. Îl admirăm pe cel care „suportă bine alcoolul” şi îl detestăm pe acela a 
cărui conduită este deplasată. Paradoxul alcoolului constă în faptul că utilizăm alcoolul pentru 
anumite efecte, efecte pe care ulterior consumatorul trebuie să le combată. Această dualitate 
şi tăcerea complice a anturajului, sunt responsabile în cea mai mare parte pentru ambivalenţa 
comportamentelor şi pentru evitarea anturajului de a interveni. Un alt paradox caracterizează 
abordarea alcoolismului şi a toxicomaniilor, şi anume, acela care opune generaţiile 
consumatoare de psihotrope celor consumatoare de alcool. În timp ce consumul de alcool este 
tolerat fără mare reprobare în societate, consumul de droguri suscită dimpotrivă un apel la 
sancţionare. Drogurile sunt în mijlocul unui conflict moral şi, în plus, în mijlocul unui conflict 
între generaţii. Adulţii care consumă alcool, tutun, medicamente şi cofeină, refuză celor mai 
tineri dreptul de a utiliza alte tipuri de substanţe psihotrope pentru a-şi calma angoasele. 
Drogul nu are funcţie socială legitimă: el este asociat cu absenţa voinţei. În ceea ce îi priveşte 
pe tineri, aceştia pretind că apelează la droguri din aceleaşi motive pentru care cei mai în 
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vârstă consumă alcool. Aceste diferenţe de percepţie antrenează conflictele de valori iar 
absenţa normelor coerente provoacă o situaţie anomică. În cazul drogurilor, diferit faţă de 
alcool, nu există practic nici o susţinere socială: dezaprobăm cu tărie folosirea lor şi de cele 
mai multe ori nu avem deloc empatie pentru cei care au probleme din cauza acestora, ceea ce 
agravează sentimentul de singurătate resimţit de toxicomani. Toate aceste diferenţe de 
percepţie întăresc, de fapt, confuzia socială. 

Sociologia comprehensivă susţine că alcoolul are o valoare simbolică, drept element 
necesar pentru socializare, care permite indivizilor să trăiască intens lucruri dezordonate: 
puterea, violenţa, fraternitatea. Indivizii utilizează alcoolul ca un liant necesar. Alcoolul are 
o funcţie de agregare, de confuzie. Din acest punct de vedere, ritualurile permit menţinerea 
grupului social; alcoolul iniţiază, pecetluieşte secrete, acorduri, contracte etc. Gestul de a 
bea alcool reprezintă o conduită colectivă, cu reguli explicite şi implicite în vederea 
comuniunii. Este un act de schimb, care serveşte la realizarea mult mai intimă a contactelor, 
cu scopul de a recrea „fiinţa” morală de care depindem, şi anume, societatea. Astfel, 
societatea se reconstituie ca un întreg, la care participă toţi indivizii. Ritualul comportă două 
aspecte esenţiale, forma (periodicitatea) şi materia, la care se adaugă sacralitatea celor care 
consumă. 

Funcţia simbolică şi ritualică a alcoolului transpune problema sub un alt aspect: 
sărbătoarea şi plăcerea. Alcoolul are, de asemenea, această funcţie de integrare socială. În 
acelaşi timp, un număr important de victime sunt mărturia paradoxului creat, şi anume, că 
alcoolul poate fi în aceeaşi măsură şi o mare piedică. 

Concluzii 

Studiile realizate până în prezent sunt lipsite de obiectivitate, deoarece ele privesc 
alcoolicul ca o problemă în sine, nu văd problema în ansamblu, şi sunt dominate de discursul 
medical, de boală. Cercetările de până acum au insistat asupra filosofiei programelor de 
acţiune şi mişcărilor care au propria lor credinţă (AA), propriile nevoi, vocabularul lor, a 
priori propriu, politicile proprii - toate acestea nu rezolvă totuşi problema. Cea mai mare 
parte a studiilor sociologice se înscriu într-un curent pozitivist şi au căutat corelaţii între 
diverse variabile şi alcoolism (variabile cum ar fi gen, vârstă, condiţie socială etc.), care nu 
au reuşit să dea explicaţii satisfăcătoare, deoarece au căutat elemente de cauzalitate directă, 
uitând ansamblul problemei.  
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Rezumat 
În cadrul prezentului studiu am procedat la examinarea primelor Convenţii bilaterale de 

extrădare încheiate de România la sfârşitul secolului al XIX-lea precum şi a Convenţiei 
europene de extrădare. În cadrul examinării am avut în vedere evidenţierea contribuţiei deose-
bite aduse de România la dezvoltarea instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie 
penală, instituţie care se impune tot mai pregnant ca o materie interdisciplinară în dreptul 
român şi european. Au fost examinate succint Convenţiile de extrădare pe care România le-a 
încheiat cu Italia, Belgia, Marea Britanie şi Olanda. Pe lângă examinarea acestor convenţii, în 
cadrul examenului comparativ am avut în vedere contribuţia României la dezvoltarea acestei 
materii, contribuţie ce se materializează concret în păstrarea unor dispoziţii existente în cuprin-
sul acestor instrumente juridice internaţionale în dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare, 
care a fost adoptată după trecerea unei perioade de aproximativ 60 de ani. Semnificativ din 
acest punct de vedere este faptul că unele dispoziţii sunt menţionate expres chiar în unele 
instrumente juridice internaţionale adoptate în zilele noastre. Avem aici în vedere aplicarea 
principiului non bis in idem, neextrădarea pentru infracţiuni politice, prescrise etc. Studiul vine 
în completarea altor lucrări elaborate în această materie, care au drept scop cercetarea 
instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi implicit promovarea unor 
soluţii legislative care să fie în acord cu necesitatea prevenirii criminalităţii în acest domeniu. 
Lucrarea poate fi utilă cercetătorilor în acest domeniu, precum şi mediului universitar. 

Cuvinte-cheie: infracţiune; stat solicitat; stat solicitant; convenţie bilaterală.  
Clasificare JEL: K14, K33 

Introducere 

Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, precum şi a statelor, a fost posibilă şi ca 
urmare a relaţiilor de cooperare care s-au stabilit şi sedimentat în decursul timpului1. 

                                                 
1 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-i. Bălan-Rusu, Tratat de cooperare judiciară internaţională în materie 

penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 3. 
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În cadrul relaţiilor internaţionale bilaterale sau multilaterale, statele lumii au realizat 
activităţi de cooperare într-o varietate de domenii, cu accent pe cele economice, culturale, de 
mediu, politice, militare şi juridice2. 

La baza cooperării internaţionale a stat permanent principiul respectării independenţei şi 
suveranităţii statelor şi implicit a dreptului lor intern, statuat în norme juridice naţionale.  

În decursul timpului, cooperarea statelor s-a realizat în temeiul unor instrumente juridice 
bilaterale sau multilaterale, concretizate în acorduri, convenţii, tratate etc. Aceste instrumente 
juridice aveau un caracter zonal, regional sau mondial, raportat la interesele părţilor semna-
tare, la amplitudinea şi importanţa domeniului ce a constituit obiectul cooperării în sine3. 

În contextul mai larg al cooperării dintre statele lumii, pe diverse domenii de activitate, 
cooperarea judiciară în materie penală apare ca fiind unu domeniu de cooperare, domeniu 
extrem de complex, cu multiple implicaţii în relaţiile dintre statele lumii.  

Dezvoltarea fără precedent a relaţiilor internaţionale în societatea contemporană a fost 
însoţită de o creştere de asemenea fără precedent a criminalităţii internaţionale, prin prolife-
rarea unor forme ale criminalităţii organizate pe teritoriul mai multor state4. 

De asemenea, progresul tehnico-ştiinţific înregistrat, precum şi lărgirea procesului de 
democratizare la nivelul mai multor state, a creat posibilitatea deplasării cu uşurinţă a 
persoanelor şi mărfurilor, dintr-un stat în altul, de pe un continent pe altul, conducând implicit 
la dezvoltarea societăţii umane în ansamblul său. Efectul indiscutabil benefic pentru întreaga 
umanitate a avut şi reacţii negative în planul posibilităţilor largi de proliferare a fenomenului 
criminalităţii la nivel mondial5. 

Pericolul tot mai accentuat determinat de creşterea criminalităţii transnaţionale, nece-
sitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienţă într-un cadru organizat la nivel mondial 
au determinat adoptarea unor instrumente internaţionale zonale, regionale sau mondiale, care 
au avut rolul de a unifica eforturile statelor lumii6. 

În acest context, în scopul prevenirii şi combaterii cât mai eficiente a criminalităţii de 
toate genurile, cu accent pe pedepsirea infractorilor care au comis infracţiuni pe teritoriul unui 
stat şi se sustrag de la urmărirea penală sau de la executarea unei sancţiuni de drept penal 
deplasându-se pe teritoriul unui alt stat, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, statele lumii 
au încheiat unele convenţii bilaterale de extrădare. 

Cel mai important impediment la încheierea unor astfel de instrumente bilaterale, mai 
ales când se punea problema extrădării propriilor cetăţeni era legat de independenţa şi 
suveranitatea statului, valori, care la acele momente, se crea că sunt afectate. 

În aceste împrejurări unele state au depăşit acest moment, încheind convenţii sau tratate 
bilaterale, iar altele nu au depăşit momentul, rămânând în stadiul iniţial şi nefiind de acord cu 
încheierea unor astfel de instrumente juridice internaţionale. 

Facem precizarea că în Europa, printre statele progresiste cu viziuni moderne în ceea ce 
priveşte necesitatea prevenirii şi combaterii criminalităţii transnaţionale, s-a numărat şi România. 
                                                 

2 Al. Boroi, I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, The Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union, 
EU Judicial Cooperation, LAP LAMBERT Academic Publishing, Danubius University, Saarbrűken, Germania, 
2012, p. 15. 

3 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., p. 3. 
4 C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007, p. 120. 
5 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 4 şi 5. 
6 Al. Boroi, I. Rusu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, curs master, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2008, pp. 1 şi 2. 
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În acest sens, facem trimitere la convenţiile încheiate de România la sfârşitul secolului  
al XIX-lea cu unele state europene, respectiv, Italia, Belgia, Marea Britanie şi Olanda. 

Examinarea conţinutului acestor instrumente juridice internaţionale încheiate de România, 
relevă profunzimea acestora, acurateţea şi viziunea modernă a unor dispoziţii, care, se regăsesc 
şi în Convenţia europeană de extrădare, adoptată după circa 60 de ani. 

În cadrul prezentului studiu, în scopul evidenţierii contribuţiei României la dezvoltarea 
cooperării judiciare internaţionale în materie penală, vom proceda la examinarea celor trei 
convenţii şi a Convenţiei europene de extrădare. 

De asemenea, vom insista în prezentarea unor elemente de asemănare dintre aceste trei 
convenţii, pe de o parte, şi, Convenţia europeană de extrădare, pe de altă parte, tocmai pentru 
a evidenţia contribuţia importantă adusă de România la dezvoltarea cooperării judiciare 
internaţionale în materie penală în Europa. 

1. Convenţia de extrădare între România şi Italia7 

În deplin acord cu principiile generale care guvernau cooperarea judiciară în Europa în 
acea perioadă şi cu scopul vădit de a se asigura pedepsirea persoanelor care au săvârşit 
infracţiuni pe teritoriul unuia din cele două state, şi se refugiau pentru a scăpa de urmărirea 
penală sau de executarea unei sancţiuni privative de libertate, pe teritoriul celuilalt stat, 
România a semnat la 5 (17) august 1880 la Bucureşti, Convenţia de extrădare cu Italia. 

În urma examinării conţinutului acestui instrument juridic bilateral, am constatat 
existenţa unor prevederi extrem de importante. Importanţa acestora rezultă din constatarea că 
unele dintre acestea se regăsesc şi în dispoziţiile altor instrumente de acest gen, încheiate mult 
mai târziu, chiar şi după circa 100 de ani.  

Astfel, în ceea ce priveşte categoriile de persoane supuse extrădării, acestea sunt 
prevăzute expres chiar în art.1, respectiv: „indivizii urmăriţi puşi în prevenţiune sau în 
acuzaţiune sau condamnaţi ca autori sau complici pentru una din crimele sau delictele 
indicate mai jos la art. 2, comise pe teritoriul uneia din cele două State contractante şi care 
se vor fi refugiat pe teritoriul celuilalt”. 

În ipoteza în care crima sau delictul „care dă loc la extradiţiune se va fi comis afară din 
teritoriul Părţii care cere, se va putea da urmare cererii când legislaţiunea ţărei, căreia se 
cere extradiţiunea, autoriză urmărirea aceloraşi infracţiuni comise afară din teritoriul său”. 

Examinarea prevederilor menţionate mai sus, scoate în evidenţă faptul că persoanele 
supuse extrădării trebuie să aibă o anumită calitate, în sensul că acestea fie că sunt urmărite 
penal, fie sunt condamnate în calitate de autori sau complici. De asemenea în cazul în care 
unul dintre state solicită extrădarea unei persoane care a comis o infracţiune în afara 
teritoriului său, statul solicitat va da curs cererii numai dacă în legislaţia statului solicitant 
există prevederi care să permită urmărirea acelei persoane8. 

În art. 2 din Convenţie sunt prevăzute următoarele crime şi delicte ce cad sub incidenţa 
dispoziţiilor Convenţiei: 

1. Paricidul, infanticidul, asasinatul, otrăvirea, omorul; 
2. Loviri date sau răniri făcute cu voinţă şi cu premeditare, sau cari vor fi cauzat o boală 

cu aparenţă nevindecabilă, o incapacitate permanentă de a lucrà personal, pierderea 
usagiului absolută unui organ, o mutilare gravă sau moartea fără intenţiunea de a o dà; 

                                                 
7 M. I. Papadopolu, Codul legilor Penale Române, Adnotpate, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, VI, 

Rahovei, 42, 1932, pp. 489-492; publicată în Monitorul Oficial No. 44/1881. 
8 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., p. 156. 
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3. Bigamia, răpirea de minori, violul, avortarea, atentatul la pudoare comis cu violenţă, 
atentatul la pudoare comis fără violenţă asupra persoanei sau cu ajutorul persoanei unui 
copil de un sex sau de celălalt în etate mai mică de 14 ani; atentatul la moravuri, prin exci-
tarea, înlesnirea sau favorizarea obişnuită, pentru a satisface pasiunile altuia; a desfrânărei 
sau a corupţiunei minorilor de un sex sau de celălalt; 

4. Răpirea, tăinuirea, supresiunea, substituţiunea; expunerea sau părăsirea unui copil; 
5. Incendiul; 
6. Distrugerea de clădiri,, maşini cu vapori sau aparate telegrafice; 
7. Distrugerea de documente sau alte hârtii publice; 
8. Asociaţiunea de făcători de rele; furturile;  
9. Ameninţările de a atentà contra persoanelor sau proprietăţilor, cari se pedepsesc în 

România cu munca silnică sau cu recluziunea numai, iar în Italia cu pedeapsa de moarte, 
munca silnică sau cu recluziunea; 

10. Atentatul la libertatea individuală şi la inviolabilitatea domiciliului, comis de parti-
culari; 

11. Falsificarea de monete, cuprinzând contrafacerea şi alteraţiunea monetei, emisiunea 
şi punerea în circulaţiune a monetei contrafăcute sau alterate, contrafacerea sau falsificarea 
efectelor publice sau a biletelor de bancă, a titlurile publice sau private; emisiunea sau 
punerea în circulaţiune a acestor efecte, bilete sau titluri contrafăcute sau falsificate; 
falsurile în scripte sau în depeşile telegrafice şi întrebuinţarea acestor depeşi, efecte, bilete 
sau titluri contrafăcute, fabricate sau falsificate; contrafacerea sau falsificaţiunea sigiliilor, 
timbrelor, tiparelor de oţel (poincons) şi mărcilor, cu excepţiunea celor particulare sau ale 
neguţătorilor, întrebuinţarea sigiliilor, timbrelor tiparelor de oţel (poincons) şi mărcilor 
contrafăcute sau falşificate şi întrebuinţarea prejudiciabilă a adevăratelor sigilii, timbre, 
tipare de oţel şi mărci; 

12. Mărturia falsă şi declaraţiunea falsă ale experţilor sau interpreţilor, subornaţiunea 
martorilor, experţilor sau interpreţilor; 

13. Jurământ fals; 
14. Concuziunea, deturnarea comisă de funcţionarii publici; corupţiunea funcţionarilor 

publici; 
15. Bancruta frauduloasă şi fraudele comise la falimente; 
16. Excrocheriile, abuzul de încredere şi amăgirea; 
17. Părăsirea de către căpitan, afară de cazurile prevăzute de codul maritim al celor 

două ţări contractante, a unui vas sau bastiment de comerţ sau de pescărie; 
18. Naufragierea, pierderea, distrugerea de către căpitan sau de către ofiţerii şi oamenii 

echipagiului, deturnarea de către căpitan a unui vas sau bastiment de comerţ sau de 
pescărie, aruncarea sau distrugerea fără necesitate a tot sau a parte din caie, din alimentelor 
şi din efectele de bord; drumul fals (darea unei false direcţiuni în călătorie), împrumutarea 
fără necesitate pe corpul, proviziunea sau echipamentul vasului sau punerea sub amanet ori 
vânzarea mărfurilor sau victualiilor, sau trecerea în conturi a unor avarii sau cheltuieli 
fictive; vânzarea vasului fără împuternicire specială, afară de cazul de inavigabilitate; 
descărcarea mărfurilor fără raport prealabil, afară de cazul unui pericol iminent; furtul 
comis pe bord; alteraţiunea alimentelor sau mărfurilor, comise pe bord prin amestecarea de 
substanţe vătămătoare; atacul sau rezistenţa cu violenţă şi cu faptul în contra căpitanului 
făcut de mai mult de a treia parte a echipajului; refuzul de a ascultà ordinele căpitanului sau 
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ofiţerilor de pe bord, pentru scăparea vasului sau a caricului, cu lovituri şi răniri; complotul 
contra siguranţei, a libertăţei sau a autorităţei căpitanului; luarea vasului de către marinari 
sau pasageri prin fraudă sau cu violenţă contra căpitanului; 

19. Tăinuirea obiectelor obţinute prin una din crimele sau delictele prevăzute prin 
această convenţiune. 

Extradiţiunea va putea asemenea să aibă loc şi pentru tentativa acestor crime sau 
delicte, când ea se pedepseşte după legislaţiunea celor două ţări contractante. 

Aşadar, într-o modalitate care s-a păstrat până în zilele noastre, cele două părţi contrac-
tante au stabilit infracţiunile pentru care se putea solicita extrădarea 

Varietatea şi numărul relativ mare de infracţiuni supuse extrădării, relevă de fapt atât 
importanţa care s-a dat acestei instituţii, cât şi realismul cu care era tratat fenomenul crimina-
lităţii determinat de dorinţa comună de a asigura un nivel ridicat de securitate individuală 
propriilor cetăţeni. 

Trebuie menţionat că extrădarea se acorda şi în situaţia în care infracţiunile menţionate 
erau descoperite în faza de tentativă, cu condiţia ca aceasta să fie pedepsită în legislaţia celor 
două ţări9. 

Potrivit dispoziţiilor Convenţiei, extrădarea nu se va acorda când se constată incidenţa 
următoarelor situaţii: 

- pentru crime sau delicte de natură politică, ori conexe acestora; 
- crime sau delicte care nu sunt cuprinse în Convenţie, sau care nu au format obiectul 

cererii; 
- dacă a intervenit prescripţia acţiunii sau a pedepsei conform legii statului solicitat10; 
- pentru cetăţenii proprii11; 
- când persoana extrădabilă este urmărită sau condamnată în statul solicitat, pentru o 

crimă sau un delict comis în această ţară, extrădarea nu se va acorda urmând a se amâna, până 
la clarificarea situaţiei sale judiciare (achitat sau şi-a executat pedeapsa). 

În ceea ce priveşte procedura extrădării, statul solicitant va trimite pe cale diplomatică o 
cerere de extrădare care va fi însoţită de unul din următoarele documente: 

- dovada judecăţii sau a hotărârii de condamnare; 
- ordonanţa camerei de consiliu sau a hotărârii camerei de punere sub acuzare sau a 

actului de procedură criminală emanat de la judecătorul competent; 
- mandatul de arestare sau oricare act investit cu aceeaşi putere eliberat de autoritatea 

competentă. 
Aceste documente se vor trimite în original sau copie autentică în formele prescrise de 

legea statului solicitant şi vor fi însoţite de o copie a textului legii aplicabile iar în măsura 
posibilităţilor de semnalmentele persoanei extrădabile sau orice alte aspecte care să conducă 
la identificarea acesteia12. 
                                                 

9 Ibidem, p. 158.  
10 Art. 4 din Convenţie „ Extradiţiunea nu va putea să aibă loc dacă, în urma faptelor imputate, a urmărirei sau a 

condamnărei, se va fi dobândit prescripţiunea acţiunei sau a pedepsei, conform legilor ţărei în care s-a refugiat preven-
tivul sau condamnatul”.  

11 Ibidem, art. 5 „ În nici un cas şi pentru nici un motiv Înaltele Părţi contractante nu vor putea fi ţinute a-şi 
preda pe naţionalii lor afară de urmăririle ce sunt a se face contra-le în ţara lor, conform cu legile în vigoare” 

12 Art. 9 din Convenţie prevede procedura şi documentele care trebuie să însoţească cererea de extrădare 
„Cererile de extradiţiune se vor adresa pe calea diplomatică, însă, cererile guvernului Român prin intermediarul 
legaţiunei Alteţei Sale Regale Domnul României la Roma; iar cererile guvernului Italian prin intermediarul 
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În ceea ce priveşte extrădarea străinului (străinul în acest caz nu este cetăţean român sau 
italian), aceasta se va efectua în conformitatea cu legea fiecăruia din cele două state, iar 
România „dupe o instrucţiune sumară făcută de autoritatea judiciară, pentru a constata 
identitatea individului şi a se încredinţa dacă faptul de care este acuzat e prevăzut de această 
convenţiune13”. 

În caz de urgenţă, persoana extrădabilă va fi arestată provizoriu, dar numai pentru una 
din faptele menţionate în Convenţie, după avizul dat pe cale diplomatică ministerului aface-
rilor străine şi indicând existenţa unuia din documentele menţionate la art. 9. 

Arestarea va fi facultativă când cererea a parvenit unei autorităţi judiciare sau adminis-
trative a unuia din cele două state. Cu toate acestea, autoritatea menţionată anterior va trebui 
să realizeze interogării şi investigaţii de natură a verifica identitatea şi vinovăţia persoanei 
extrădabile, iar atunci când întâmpină greutăţi va sesiza ministerul afacerilor străine. 

În toate situaţiile persoana extrădabilă va fi pusă în libertate, dacă în termen de o lună de 
la arestarea sa, „el nu va primi comunicarea unuia din documentele de care este vorba14”. 

Procedura de arestare va fi cea a statului solicitat15. 
Obiectele furate sau găsite asupra persoanei extrădabile, instrumentele sau uneltele de 

care s-a servit pentru a comite crima sau delictul se vor trimite statului solicitant. Trimiterea 
se va face şi atunci când după ce s-a acordat extrădarea, aceasta nu s-a realizat datorită morţii 
sau dispariţiei persoanei extrădabile. 

Cu privire la aceste obiecte se face precizarea că „ sunt însă rezervate drepturile celor de 
al treilea asupra obiectelor menţionate, cari trebuie să li se înapoieze fără cheltuieli, îndată ce 
procesul criminal sau corecţional va fi terminat”16. 

În ceea ce priveşte tranzitul, acesta se acordă, după remiterea în original sau în copie a 
unuia din documentele menţionate la art. 9, cu excepţia situaţiilor în care extrădarea nu se 
acordă (examinate anterior)17. 

Complexitatea conţinutului Convenţiei rezultă şi din paleta largă ce cuprinde modalităţi 
concrete de cooperare judiciară în materie penală între cele două state. 

Astfel, în cuprinsul Convenţiei sunt reglementate unele norme care se referă la unele 
forme de asistenţă judiciară în materie penală, cum sunt comisiile rogatorii internaţionale. 

                                                                                                                                         
legaţiunei Majestăţii Sale Regele Italiei la Bucuresci. Extradiţiunea se va acorda pe basa înfăţişerei, fie a judecăţei 
sau a hotărîrei de condamnare, fie a ordonanţei camerei de consiliu sau a hotărârii camerei de punere sub 
acuzaţiune, sau a actului de procedură criminală, emanat de la judecătorul competinte, care va decreta formal sau 
va opera de drept trimiterea prevenitului sau a acuzatului înaintea jurisdicţiunei represive. 

Ea se va acorda de asemenea asupra înfăţişărei mandatului de arestare sau a ori-cărui alt act învestit cu aceiaşi 
putere, liberat de autoritatea străină competinte, cu condiţiunea însă ca aceste acte să conţină arătarea precisă a 
faptului pentru care au fost liberate. 

Actele mai sus indicate se vor libera în original sau în copie autentică, în formele prescrise de legislaţiunea 
guvernului care reclamă extradiţiunea, şi vor fi însoţite de o copie a textului legei aplicabile şi pre cât va fi cu 
putinţă, de semnalamentul individului reclamat sau de orice altă indicaţiune de natură a constata identitatea sa”. 

13 Ibidem art. 9, alin. ultim. 
14 Art. 10 alin. penultim din Convenţie. 
15 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 158 şi 159. 
16 Ibidem, art.11 alin. ultim. 
17 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 159 şi 160. Art. 13 „ Este stipulat formal, 

că extradiţiunea pe cale de tranzit pe teritoriile respective ale Statelor contractante, a unui individ care nu ţine de 
ţara tranzitului, se va acorda după simpla producere, în original sau în copie autentică, a unuia din actele de proce-
dură menţionate, după cas, în art. 9 de mai sus, cu condiţiunea însă ca faptul care servă de basă a extradiţiunei, să 
fie coprins în această convenţiune, şi să nu intre în dispoziţiunile art. 3 şi 4”. 
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Astfel, „când, în urmărirea unei afaceri penale, nepolitice, unul din cele două guverne 
ar găsi de trebuinţă să asculte martori domiciliaţi în celălalt Stat, sau să facă orice act de 
instrucţiune judiciară, se va trimite pentru acest scop o comisiune rogatorie pe cale diplo-
matică, şi se va dà urmare conform legilor ţărei în care va trebui să se urmeze ascultarea 
martorilor sau actul de instrucţiune. 

Comisiunile rogatorii emanate dela autoritatea competentă străină, şi care ar avea de 
scop a face să se opereze, fie o percheziţie domiciliară, fie confiscarea (saisie) corpului 
delictului sau pieselor de convicţiune, nu se vor putea executa decât pentru unul din faptele 
enumerate la art. 2 şi sub rezerva exprimată de paragraful din urmă al art. 11”18. 

Facem precizarea că la art. 11 alin. ultim se prevedea rezervarea drepturilor terţilor 
asupra unor obiecte care trebuiau remise fără cheltuieli, „îndată ce procesul criminal sau 
corecţional va fi terminat”. 

Se poate observa că prin comisie rogatorie se putea solicita audierea unor martori sau 
efectuarea unei percheziţii ori ridicarea de obiecte sau înscrisuri, dar numai în contextul în 
care se refereau la una din infracţiunile prevăzute în art. 2 din Convenţie. 

De asemenea, comisia rogatorie putea să aibă ca obiect chiar o expertiză, urmând ca plata 
acesteia să se realizeze de către statul solicitat. 

Asistenţa judiciară include şi notificarea unor acte de procedură care urmau a fi transmise 
pe cale diplomatică şi executate de către Ministerul public. 

În situaţia în care se impunea prezenţa unui martor, guvernul ţărei unde se află martorul, 
îl va angaja să urmeze invitaţiunei ce i se va face, şi în acest caz, i se vor acordà cheltuieli de 
drum şi de şedere, după tarifele şi regulamentele în vigoare în ţara unde va trebui să se 
asculte”19.  

Foarte important de reţinut este faptul că deşi nu era definit, şi nici cunoscut la acele 
vremuri, principiul specialităţii este pus în valoare prin unele dispoziţii ale Convenţiei. 

Astfel, potrivit prevederilor acesteia, „Persoanele cu reşedinţa în România sau în Italia, 
chemate ca martori înaintea tribunalelor uneia din cele două ţări, nu vor putea să fie 
urmărite, nici deţinute pentru fapte sau condamnări criminale anterioare, nici sub pretext de 
complicitate în faptele ce formează obiectul procesului, în care ele figurează ca martori”20. 

O ultimă formă de asistenţă judiciară se referă la obligativitatea asumată de cele două state 
de a-şi comunica reciproc „deciziunile de condamnare pentru crime şi delicte de orice fel, care 
se vor fi pronunţat de tribunalele unuia din cele două State contra supuşilor celuilalt”21. 

Comunicarea de mai sus, instituie regula trimiterii pe cale diplomatică către statul con-
tractant a „judecăţei pronunţate şi rămasă definitivă, către guvernul ţărei de care ţine con-
damnatul, pentru a se depune la grefa tribunalului competent”. 

În Protocolul care completează Convenţia se arată că „În momentul de a precedà la 
semnarea convenţiunea de extrădare închiată astăzi, subsemnaţii plenipotenţiari ai Alteţei 
Sale Regale Principelui României şi Majestăţii Sale Regalui Italiei, au convenit asupra decla-
raţiunei următoare: În caz de crime pedepsite cu pedeapsa cu moarte, extrădarea 
prevenitului sau condamnatului va depinde de asigurarea dată prealabil pe cale diplomatică, 
că numita pedeapsă nu va fi executată.  
                                                 

18 Art. 14 din Convenţie 
19 Art. 16 din Convenţie. 
20 Ibidem. 
21 Art. 17 din Convenţie. 
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Protocolul de faţă va avea aceeaşi forţă şi aceeaşi durată ca şi convenţiunea de 
extrădare semnată astăzi”. 

Am prezentat protocolul existent la sfârşitul Convenţiei, pentru a evidenţia consecvenţa 
României în a apăra şi impune la nivel bilateral modul de executare a celei mai grele sancţiuni 
de drept penal. Astfel, în România, nu exista pedeapsa cu moartea, aceasta existând însă în 
legea italiană. În acest context, România, prin adăugarea acestui protocol la sfârşitul Conven-
ţiei şi-a impus propria lege, rezervându-şi unilateral dreptul de a nu extrăda un cetăţean, dacă 
împotriva acestuia se putea dispune sau deja s-a dispus condamnarea la pedeapsa cu moartea. 

Aceste dispoziţii exprese vin să confirme evoluţia dreptului penal român la acele timpuri, 
apărarea unor valori sociale deosebite, chiar în faţa legii (cum este cazul dreptului la viaţă), în 
raport cu dreptul penal al altor state europene. 

Cu toate limitele sale, determinate în mare parte de evoluţia relaţiilor de cooperare dintre 
statele lumii, Convenţia de extrădare dintre România şi Italia încheiată la Bucureşti la 5 (17) 
august 1880, constituie un document de mare importanţă pentru evoluţia instituţiei cooperării 
judiciare internaţionale în materie penală. 

 Aşa cum a rezultat din examinarea realizată, constatăm că multe din prevederile acesteia 
sunt de strictă actualitate, unele dintre ele fiind preluate şi dezvoltate în acord cu evoluţia de 
ansamblu a sistemului legislativ, chiar în Convenţia europeană de extrădare adoptată la 13 
decembrie 1957, precum şi mult mai târziu în Decizia - cadru a Consiliului Uniunii Europene 
din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele 
membre. 

2. Convenţia de extrădare între România şi Belgia22 

Convenţia de extrădare între România şi Belgia a fost încheiată la Bruxelles aproximativ 
în aceeaşi perioadă ca şi Convenţia cu Italia, respectiv la 15 august 1880. 

Procedând la o examinare comparativă a celor două instrumente juridice europene, 
constatăm că între acestea există o identitate aproape perfectă.  

Astfel, obligaţia de extrădare, categoriile de cetăţeni supuşi acestei instituţii, precum şi 
infracţiunile pentru care se acordă sunt identice motiv pentru care nu vom mai face referiri 
asupra lor.  

De asemenea, în protocolul prevăzut la sfârşitul Convenţiei, se face menţiunea că prevede-
rea de mai sus se referă la situaţia în care fapta săvârşită este prevăzută cu pedeapsa capitală, caz 
în care extrădarea nu se va acorda dacă statul solicitant nu dă asigurări pe cale diplomatică, din 
care să rezulte că în cazul unei asemenea condamnări aceasta nu se va executa23. 

Convenţia mai prevede că atunci când extrădarea ar putea aduce atingere unor principii 
de umanitate admise în legislaţiile celor două ţări, rămâne la latitudinea părţii solicitate dacă 
va da sau nu curs cererii de extrădare, cu condiţia ca motivele care au determinat luarea 
acestei decizii să fie comunicate părţii solicitante24. 

                                                 
22 Const. Hamangiu, Codul General al României, vol. III, Legi uzuale 1861-1900, Editura Librăriei Leon 

Alcalay, Bucureşti, 1900, pp. 3341-3349; publicată în Monitorul Oficial No. 3/1881.  
23 Protocolul menţionat la sfârşitul Convenţiei precizează că: „În momentul de a proceda la semnătură, 

subsemnaţii au convenit asupra celor următore: Articolul 3 n-are altă întindere de cât a face ca extradiţiunea pentru 
crimele care atrag după sine pedeapsa cu moarte, să deprindă de asigurarea prealabilă dată pe cale diplomatică că, 
în cas de condamnare această pedeapsă nu se va executa. Prezentul protocol va avea aceeaşi putere şi aceeaşi 
durată ca şi convenţiunea de extradaţiune din care face parte integrantă. 

24 Art. 3 din Convenţie prevede: „Când s-ar prezenta unele cazuri ce ar intra în categoria faptelor prevăzute de 
articolul precedent, şi în cari extradiţiunea individului reclamat ar părea contrară, în ceia ce priveşte consecinţele sale, 
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Persoana extrădată, nu va putea fi urmărită sau pedepsită ori reextrădată pentru o crimă 
sau un delict neprevăzut în Convenţie şi săvârşit anterior acordării extrădării, cu excepţia 
cazului în care, deşi a avut posibilitatea, nu a părăsit teritoriul ţării în termen de o lună după ce 
a fost judecat şi în caz de condamnare după ce a fost graţiat. De asemenea acesta nu va putea 
fi urmărit sau pedepsit pentru o crimă sau un delict prevăzut în Convenţie, comise anterior 
extrădării, sau altă faptă care nu este prevăzută în cererea de extrădare, fără consimţământul 
statului care a predat persoana în cauză. Consimţământul menţionat mai sus este necesar şi 
atunci când, persoana în cauză, urmează a fi extrădată într-un alt stat, cu excepţia situaţiei în 
care extrădatul este de acord cu această măsură25. 

Convenţia prevede şi o serie de cazuri în care extrădarea nu se va acorda şi anume: 
- pentru infracţiuni de natură politică sau conexe acestor categorii; 
- a intervenit prescripţia; 
- proprii cetăţeni. 
În situaţia în care persoana extrădabilă este urmărită sau condamnată în ţara căreia i se 

solicită acordarea extrădării, cererea va fi aprobată după ce acesta va fi achitat sau a executat 
pedeapsa pentru fapta comisă. 

Extrădarea se va acorda chiar şi atunci când persoana extrădabilă are de îndeplinit nişte 
angajamente către particulari.26 

Cererea de extrădare se va adresa pe cale diplomatică şi va fi însoţită de unul din docu-
mentele menţionate anterior şi prevăzute în Convenţia de extrădare cu Italia. Aceste documente 
se vor trimite în original, sau copii autentice în formele prescrise de legea statului solicitant 
însoţite de o copie a textului legii aplicabile şi în raport de posibilităţi, de semnalmentele 
individului reclamat sau de orice altă indicaţie care să poată conduce la identificarea acestuia. 

În caz de urgenţă persoana extrădabilă poate fi arestată provizoriu, procedura fiind 
aceeaşi ca în cazul convenţiei analizate anterior. 

De asemenea, obiectele furate sau găsite asupra persoanei extrădate se vor remite 
statului solicitant la cererea acestuia în condiţiile analizate anterior. 

Tranzitul se realizează în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Convenţia cu Italia. În Con-
venţie sunt stipulate şi alte forme de cooperare judiciară, care însă vor fi examinate ulterior27. 

Fiind semnată practic în aceeaşi an şi chiar aceeaşi lună, Convenţia de extrădare cu 
Belgia este aproape identică în conţinutul său cu Convenţia de extrădare cu Italia. 

                                                                                                                                         
principiilor de umanitate admise în legislaţiunea celor două State, fiecare din cele două Guverne îşi rezervă dreptul de 
a nu consimţi la această extradiţiune; motivele refuzului se vor aduce la cunoştinţa Guvernului care reclamă”. 

25 Ibidem, art.4, unde se menţionează că: „Individul extrădat nu va putea să fie nici urmărit, nici pedepsit în ţara 
căreia i se va fi acordat extradiţiunea, nici extrădat unei a treia ţări pentru o crimă şi un delict oarecare neprevăzut în 
această convenţiune şi anterioară extradiţiunei, afară numai dacă nu va fi avut într-un caz sau într-altul libertatea de a 
părăsi din nou sus-zisa ţară în timp de o lună de zile după ce a fost judecat, şi, după ce va fi fost graţiat. 

Asemenea nu va putea să fie nici urmărit nici pedepsit pentru o crimă sau un delict prevăzut de convenţiune, 
anterior extradiţiunei, dar altul de cât acela care a motivat extradiţiunea, fără consimţământul Guvernului care a 
predat pe extrădat şi care va putea, dacă va găsi de cuviinţă, să ceră producerea unuia din documentele menţionate 
în art. 10 al acestei convenţiuni. 

Consimţământul acestui Guvern se va cere asemenea pentru a permite extradiţiunea inculpatului pentru a treia 
ţară. Totuşi acest consimţământ nu va fi necesar, când inculpatul va fi cerut spontaneu să fie judecat sau să-şi facă 
pedeapsa, sau când nu va fi părăsit, în termenul mai sus fixat, teritoriul ţărei căreia a fost predat. 

26 Art. 9 din Convenţie: „Extradiţiunea se va acorda chiar atunci când condamnatul, acuzatul sau prevenitul ar 
fi împiedicat prin acest fapt a-şi împlini angajamentele contractate către particulari, care vor putea totdeauna să facă 
să valoreze drepturile lor pe lângă autorităţile judiciare competinte”. 

27 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 160-162. 
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Această asemănare dintre cele două instrumente juridice denotă contribuţia deosebită a 
României la intensificarea şi legiferarea relaţiilor de cooperare judiciară în materie penală 
între statele Europei. 

3. Tratatul de extrădare între România şi Marea Britanie28 

Tratatul de extrădare dintre România şi Marea Britanie a fost încheiat la 9 martie 1893 la 
Bucureşti. 

Prima deosebire ce apare între primele două Convenţii de extrădare examinare anterior şi 
acest instrument juridic bilateral încheiat între România şi Marea Britanie priveşte chiar 
denumirea marginală, unde termenul de „Convenţie” este înlocuit cu cel de „Tractat”. 

Cu toate acestea, în cuprinsul instrumentului juridic bilateral se foloseşte cel mai des 
termenul „Convenţie”, fiind totuşi uneori folosit şi termenul „Tratat” (tractat). 

În acest context, pentru a fi în acord cu legiuitorul timpului, vom folosi şi noi termenul de 
„Convenţie”, în detrimentul celui de „Tratat” folosit în titlu şi sporadic în cuprins. 

În ceea ce priveşte categoriile de persoane supuse extrădării, chiar în primul articol se 
prevede obligativitatea părţilor contractante de a-şi preda reciproc „indivizii care, urmăriţi 
sau condamnaţi pentru o crimă sau delict comis pe teritoriul uneia din părţi, ar fi dovediţi pe 
teritoriul celeilalte în circumstanţele şi sub condiţiile prevăzute de tractatul de faţă”29. 

Referitor la categoriile de infracţiuni pentru comiterea cărora se poate solicita extrădarea, 
acestea diferă faţă de convenţiile examinate anterior, motiv pentru care le vom reda integral 
aşa cum sunt prevăzute în Convenţie.  

În art. 2 din Convenţie se menţionează că „extrădarea se va acorda pentru crimele sau 
delictele următoare: 

1. Omor sau tentativă de omor, sau complot având de scop această crimă; 
2. Omucidere fără precugetare sau pândire; 
3. Loviri şi răniri grave; 
4. Contrafacere sau alterare de monede; punerea în circulaţie a monedelor false sau 

alterate; 
5. Fabricarea cu intenţie a unui instrument, ustensil sau uneltă destinată la contrafacerea 

monedelor ţării; 
6. Falsuri în scripte, titluri, efecte sau valori; alterarea sau punerea în circulaţie a tot ce 

este astfel falsificat ori contrafăcut ori alterat; 
7. Sustragerea frauduloasă sau furtul; 
8. Distrugerea ori degradarea ori-cărei proprietăţi prin explosive sau alt-fel, când faptul 

este incriminat şi pedepsit cu pedepse criminale sau corecţionale; 
9. Excrocheria de bani, valori sau alte obiecte sub false pretexte; 
10. Tăinuiri frauduloase de bani, valori sau alte obiecte provenind din excrocherie, furt 

sau deturnare; 
11. Crime contra legilor asupra bancrutei; 
12. Frauda (abuz de încredere) unui administrator, bancher, agent, comisionar, curator 

sau director, ori membru ori funcţionar al unei societăţi ore-care, dacă faptul este pedepsit de 
legile în vigoare; 
                                                 

28 Const. Hamangiu, Codul General al României, vol. III, Legi uzuale 1861-1900, Ed. Librăriei Leon Alcalay 
Bucureşti 1900, pp. 3326-3333. 

29 Art. 1 din Convenţia de extrădare dintre România şi Marea Britanie. 
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13. Mărturia mincinoasă sau subornaţiunea martorilor; 
14. Violul; 
15. Atentat la pudoare asupra persoanei unei fete mai mică de 14 ani, sau tentativa acestui 

fapt; 
16. Atentat la pudoare cu violenţă; 
17. Avort, administrare de substanţe sau întrebuinţare de instrumente în intenţiunea de a 

provoca avortul; 
18. Răpirea de minori; 
19. Furtul de copii; 
20. Abandonare, expoziţiune sau sechestrare ilegală de copii; 
21. Sechestrare sau detenţiune ilegală; 
22. Efracţiunea sau escaladarea unei locuinţe şi a dependenţelor sale în scopul de a comite 

un delict; 
23. Incendiu; 
24. Furt cu violenţă; 
25. Ori-ce act comis cu intenţie de a pune în pericol viaţa persoanelor aflate într-un tren de 

drum de fier; 
26. Ameninţări, scrise sau alt-fel, făcute în scop de extorsiune; 
27. Piraterie, considerată ca crimă după dreptul ginţilor; 
28. Înecarea, naufragierea sau distrugerea unui vas pe mare, sau tentativa sau complotul 

având această crimă de scop; 
29. Atacarea pe bordul unui vas în largul mărei în acop de omucidere sau pentru a făptui 

grave leziuni corporale; 
30. Revolta sau complotul de revoltă, a două sau mai multe persona pe bordul unui vas în 

largul mărei, contra autorităţei căpitanului; 
31. Negoţul cu sclavii. 
Extrădarea va avea de asemenea loc pentru complicitate la una din crimele mai sus 

pomenite, numai dacă complicitatea este pedepsită de legile celor două Părţi contractante30. 
Extrem de important este Protocolul explicativ prevăzut în cuprinsul Convenţiei, care vine 

cu explicarea situaţiei în care se solicită extrădarea pentru sechestrare sau detenţiune ilegală. 
Astfel, „Pentru a se evita orice neînţelegere ce ar putea rezulta din redacţia actuală a  

§ 21 de sub art. 2 al Convenţiunei de extrădare încheiată între România şi Marea Britanie, la 9 
(21) Martie 1893, subsemnaţii plenipotenţiari, autorizaţi în regulă pentru aceasta de către 
guvernele lor respective, au convenit asupra celor ce urmează:  

Faptul de a fi sechestrat sau deţinut în mod ilegal una sau mai multe persoane, nu va putea 
motiva cererea de extrădare decât când el a fost săvârşit de către particulari. O asemenea 
cerere nu se va putea fi făcută cu privire la funcţionarii publici care s-ar fi făcut vinovaţi de 
faptul în chestiune în exerciţiul funcţiei lor. 

Protocolul de faţă se va considera ca aprobat şi sancţionat de către guvernele respective 
prin faptul însuşi al schimbărilor ratificărilor convenţiunei la care se raportă, fără vreo altă 
ratificare specială. 

Făcut în dublu exemplar la Bucureşti în întâi (treisprezece) a lui Martie anul mântuirei 
una mie opt sute nouă zeci şi patru”.  

                                                 
30 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 162-164. 
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Observăm că prin acest protocol se interzicea extrădarea funcţionarilor publici care ar fi 
comis fapte de sechestrare sau detenţiune ilegală. 

Cu toate că regula generală instituită de instrumentul juridic bilateral este aceea ca 
cererea de extrădare să fie executată de către statul solicitant, totuşi au fost prevăzute şi unele 
situaţii în care extrădarea putea fi refuzată.  

Astfel, în cuprinsul său sunt prevăzute următoarele situaţii în care extrădarea nu se va 
acorda: 

- proprii cetăţeni; trebuie precizat însă, că din analiza textului rezultă că părţile contractante 
pot refuza extrădarea propriilor cetăţeni, ceea ce înseamnă că în aceeaşi măsură pot şi accepta 
o asemenea cerere; concluzia care se impune este aceea că pentru prima dată se acordă 
posibilitatea ca statul solicitat să aprobe extrădarea propriului cetăţean 31. 

- în cazul în care persoana extrădabilă a fost judecată, achitată sau pedepsită sau se află în 
judecată, chiar pentru fapta pentru care se cere extrădarea; extrădarea poate fi amânată atunci 
când persoana în cauză execută o altă pedeapsă32; 

- atunci când a intervenit prescripţia, după legea statului solicitat33; 
- când delictul este politic sau dacă persoana în cauză dovedeşte că extrădarea este cerută 

pentru un asemenea delict. 
De menţionat este faptul că persoana extrădată nu va putea fi urmărită sau judecată decât 

pentru fapta sau faptele care au făcut obiectul extrădării şi nu pentru altele comise anterior34. 
În ceea ce priveşte procedura extrădării, în raport cu cea prevăzută în Convenţiile 

examinate anterior, aceasta este mai clară, apropiată de cea actuală. Astfel, cererea de extră-
dare se va transmite pe cale diplomatică, urmând să fie însoţită de următoarele documente: 

- mandat de arestare emis de autoritatea competentă a statului solicitant; 
- alte dovezi care să justifice măsura arestării; 
- sentinţa de condamnare dată de un tribunal competent din statul solicitant, atunci când 

se cere extrădarea pentru executarea unei pedepse; în situaţia în care sentinţa a fost dată în 
lipsa inculpatului, aceasta nu va fi considerată ca o condamnare, dar persoana în cauză va 
putea fi tratată ca o persoană urmărită. Dacă cererea de arestare şi documentele anexate sunt 
întocmite în conformitate cu prevederile arătate mai sus, statul solicitat va proceda la ares-
tarea persoanei urmărite35. 
                                                 

31 Art. 3 stipulează că: „Fie-care din cele 2 guverne va avea plină şi întreagă voie să refuze celuilalt extrădarea 
propriilor săi supuşi”. 

32 Art. 4 din Convenţie: „Extrădarea nu se va acorda dacă individul reclamat a fost deja judecat, achitat sau 
pedepsit, sau se găseşte încă sub judecată într’unul din teritoriile celor două Înalte Părţi contractante, pentru chiar 
crima din causa căreia se cere extrădarea. 

Dacă persona reclamată se află în prevenţie, sau dacă, fiind condamnată, şi suferă pedeapsa pe teritoriul uneia 
din cele 2 Părţi contractante pentru o altă crimă, extrădarea se va amâna până la punerea acelei persoane în liber-
tate, fie că va fi fost achitată, fie că-şi va fi terminat pedeapsa, fie pentru ori-ce alt cuvânt”. 

33 În art. 5 se prevede că: „Extrădarea nu va avea loc dacă, după perpetrarea crimei, sau după urmăriri, sau 
condamnare, prescripţia urmăririlor sau a pedepsei este dobândită după legile ţărei căreia se adreseze cererea”. 

34 Ibidem, art. 7: „Individul care va fi fost predat, nu va putea, în nici un caz, în ţara căreia s-a acordat extradiţia 
să fie ţinut în arest sau să fie urmărit pentru vreo crimă sau fapte altele de cât acelea cari motivase extrădarea, afară 
numai dacă n-a fost întors, sau dacă va fi avut ocaziunea de a se reîntoarce el însuşi în Statul care-l extrădase. 

Această stipulaţiune nu este aplicabilă crimelor comise după extrădare”. 
35 Ibidem, art. 8 şi 9: „Extrădarea se va cere prin organul agenţilor diplomatici respectivi al celor două Înalte 

Părţi contractante. 
Cererea de extrădare a unui prevenit va trebui să fie însoţită de un mandat de arestare emis de autoritatea 

competentă a Statului care cere, şi de dovezile cari, după legile locului unde prevenitul a fost dovedit, ar justifica 
arestarea lui, dacă actul pedepsit ar fi fost comis chiar acolo. 
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După cum se constată procedura stabilită între cele două părţi contractante până la 
arestarea persoanei urmărite este aceeaşi. După arestare însă, procedura care urmează până la 
predarea persoanei urmărite diferă în funcţie de locul unde se desfăşoară, respectiv Marea 
Britanie sau România. 

Astfel, în condiţiile în care persoana urmărită este arestată pe teritoriul Marii Britanii, 
aceasta va fi prezentat unui magistrat, care-l va asculta şi va realiza o examinare preliminară a 
situaţiei ca şi când crima în cauză ar fi avut loc pe teritoriul britanic. 

Autorităţile Marii Britanii, vor trebui să admită ca dovezi valabile copiile pieselor trimise 
care însoţesc cererea de arestare, mandatele de arestare, sentinţele date, certificatele de con-
damnare sau piesele judiciare care constată o condamnare, cu condiţia ca aceste documente să 
fie autentificate în modul următor: 

- mandatul trebuie să fie semnat de un judecător, magistrat sau ofiţer al poliţiei judiciare 
din România; 

- depoziţiile sau afirmaţiile sau copiile acestora trebuie să fie semnate de un judecător, 
magistrat sau ofiţer al poliţiei judiciare din România; 

- un certificat de condamnare sau un document judiciar care certifică o condamnare, 
trebuie să fie certificat de un judecător, magistrat sau ofiţer al poliţiei judiciare din România; 

- aceste mandate, depuneri, afirmări, copii, certificate sau documente judiciare, trebuie să 
fie autentificate, în fiecare caz, prin jurământul unui martor sau prin aplicarea sigiliului oficial 
al ministerului justiţiei sau al afacerilor străine al României; totuşi aceste documente vor mai 
putea fi autentificate şi prin alte modalităţi recunoscute de legile britanice36. 

Procedura de extrădare aplicată de Guvernul Român în calitate de parte solicitată va fi 
următoarea: ministrul sau alt agent diplomatic al Majestăţii Sale Britanice în România va 
trimite Ministerului Afacerilor Străine cererea de extrădare însoţită de un certificat de con-
damnare sau mandat de arestare contra persoanei căutate, cu explicaţii clare care referitoare la 

                                                                                                                                         
Dacă cererea de extrădare priveşte pe o pe o persona deja condamnată, ea trebuie să fie însoţită de sentinţa de 

condamnare care a fost dată contra culpabilului, de tribunalul competent al Statului care cere. 
O sentinţă dată în lipsă nu va fi considerată ca o condamnare; dar o persona astfel condamnată va putea fi 

tratată ca o persona urmărită. 
Dacă cererea de extrădare este făcută în conformitate cu stipulaţiunile precedente, autorităţile competente ale 

Statului de la care se cere vor proceda la arestarea fugarului” 
36 Art. 10 din Convenţie menţionează că: „Dacă fugarul este arestat pe teritoriul britanic, el va fi îndată dus 

înaintea unui magistrat competent care va trebui să-l asculte şi să procedă la examinarea preliminară a afacerii în 
acelaşi chip, ca şi când arestarea ar fi avut loc pentru o crimă comisă pe teritoriul britanic. 

Autorităţile Marei Britanii, când vor proceda la examinarea hotărâtă prin stipulaţiunile precedente, vor trebui 
să admită ca dovezi deplin valabile dispoziţiunile asemănătoare sau afirmările făcute în România, sau copiile 
acestor piese, precum şi mandatele de arestare şi sentinţele date în această ţară, precum şi certificatele de 
condamnare sau piesele judiciare constatând faptul unei condamnări, cu condiţiunea ca aceste documente să fi fost 
autentificate în modul următor: 

1. Un mandat trebuie să fie semnat de un judecător, magistrat sau ofiţer al poliţiei judiciare din România; 
2. Depoziţiunile sau afirmaţiunile, sau copiile acestora, trebuie să fie semnate de un judecător, magistrat sau 

ofiţer al poliţiei judiciare din România, constatând că aceste depuneri sau afirmări sunt în original sau în copie 
certificată, după cazuri; 

3. Un certificat de condamnare sau un document judiciar constatând faptul unei condamnări trebuie să fie 
certificat de un judecător, magistrat sau ofiţer al poliţiei judiciare din România; 

4. Aceste mandate, depuneri, afirmări, copii, certificate sau documente judiciare, trebuie să fie autentificate, 
în fiecare caz sau prin jurământul unui martor, sau prin punerea sigiliului oficial al ministrului justiţiei sau al 
afacerilor străine al României; totuşi, piesele mai sus pomenite vor putea fi autentificate şi în ori-ce alt chip cari ar 
fi recunoscut de legile locale în vigoare în acea parte a teritoriului britanic, unde examinarea afacerii ar avea loc”. 
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natura crimei sau delictului săvârşit. De asemenea, se vor face referiri şi la semnalmentele sau 
alte informaţii ce pot servi la identificarea persoanei urmărite. În cazul în care aceste date nu 
sunt suficiente, se va contacta reprezentantul diplomatic al Marii Britanii, căruia i se vor 
solicita şi alte date necesare. Aceste documente vor trebui să dovedească vinovăţia persoanei 
urmărite. Mai mult chiar, în Convenţie se stipulează că extrădarea nu va avea loc decât atunci 
când dovezile prezentate vor fi găsite îndestulătoare, potrivit legii statului solicitat, pentru 
judecarea persoanei extrădate, identificarea acesteia sau justificarea acţiunii prin prisma faptei 
săvârşite. Extrădarea nu va avea loc din România decât după trecerea unui termen de 15 zile 
de la data arestării37. 

În situaţia unui concurs de cereri de extrădare, prin care se solicită extrădarea aceleiaşi 
persoane de către alte state (în afara celor două părţi contractante), prioritatea extrădării va fi 
stabilită în ordinea vechimii cererilor38. În această situaţie, persoana extrădabilă va fi pusă în 
libertate dacă „nu se vor putea produce dovezi îndestulătoare pentru a motiva cererea de 
extrădare în timp de două luni din ziua arestării sau până la orice alt termen mai depărtat ce va 
fi fost arătat de Statul de la care se cere sau de tribunalul competent al acestui Stat39. 

Obiectele găsite asupra persoanei extrădabile în momentul arestării sale sau alte obiecte 
care „ar putea servi ca piesă de convingere40”, vor fi remise statului solicitant la cererea 
acestuia. 

Atunci când o persoană urmărită se refugiază pe teritoriul coloniilor sau posesiunilor 
străine ale Majestăţii Sale Britanice, cererea de extrădare va fi adresată Guvernatorului sau 
autorităţii superioare a acestor colonii sau posesiuni. Cererile de extrădare referitoare la persoane 
fugite de pe aceste colonii sau posesiuni străine ale Majestăţii Sale Britanice şi refugiate pe 
teritoriul României vor fi soluţionate conform prevederilor analizate anterior. 

Din Convenţie face parte şi Protocolul încheiat la momentul semnării, prin care Guvernul 
României „are absoluta libertate de a refuza extrădarea ori cărei persoane acuzată de o 
crimă pedepsită cu moartea41”. 

                                                 
37 Art. 11 din Convenţie „Din partea Guvernului Român extrădarea va avea loc în România precum urmează: 
Ministrul, sau ori-ce alt agent diplomatic al M.S. Britanice în România, va trimite Ministerului Afacerilor 

Străine, ca bază a fiecărei cereri de extrădare, expediţiunea autentică şi în regulă legalizată, sau a unui certificat de 
condamnare, sau a unui mandat de arestare, contra persoanei inculpate sau acuzate, arătând limpede natura crimei 
sau delictului din causa căruia fugarul este urmărit. Documentul judiciar, astfel produs, va fi însoţit de semnalmente 
şi de alte informaţiuni putând să servească la constatarea identităţei individului reclamat. 

Dacă s-ar întâmpla ca documentele produse de Guvernul Britanic pentru a constata identitatea, şi 
informaţiunile culese de agenţii poliţiei româneşti pentru acelaşi scop, să fie recunoscute neîndestulătore, se va 
aviza despre acesta îndată Ministrul sau Agentul diplomatic al Majestăţii Sale Britanice în România, iar individul 
urmărit, dacă a fost arestat, va continua să fie deţinut până ce Guvernul Britanic va putea produce noule elemente 
de dovedi aspru a constata identitatea sau de a da lumină asupra altor greutăţi de examinare. 

12. Extrădarea nu va avea loc de cât în cazul când dovezile produse vor fi găsite îndestulătore după legile 
Statului de la care se cere, fie pentru a îndreptăţi darea în judecată a deţinutului, în cazul când crime va fi fost 
comisă pe teritoriul zisului Stat, fie pentru a constata identitatea deţinutului cu individul condamnat de tribunalele 
Statului care cere, şi să dovedească că crima de care a fost recunoscut culpabil ar fi putut să dea loc la extrădare din 
partea Statului de la care se cere, la epoca condamnărei sale. Extrădarea fugarului nu va avea loc în teritoriile 
Majestăţii Sale Britanice, de cât după trecerea unui timp de 15 zile de la date întemniţărei în scopul extrădărei”. 

38 Ibidem, art.13 din Convenţie: „ Dacă individul reclamat de una din cele două Înalte Părţi contractante în 
executarea tractatului de faţă mai este reclamat de una sau mai multe alte Puteri, pe motivul unor alte crime sau 
delicte comise pe teritoriile lor respective, extrădarea se va acorda Statului a cărui cerere poartă o dată mai veche”. 

39 Ibidem, art.14 din Convenţie. 
40 Ibidem, art.15 din Convenţie. 
41 Ibidem, Protocolul de la sfârşitul Convenţiei. 
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Examinarea realizată mai sus scoate în evidenţă progresele înregistrate de la o convenţie 
la alta în ordinea adoptării lor, în ceea ce priveşte perfecţionarea continuă a reglementării 
instituţiei extrădării42. 

Observăm că dispoziţia potrivit căreia guvernul român poate refuza extrădarea unei 
persoane acuzate de o crimă pedepsită în Marea Britanie cu moartea, evidenţiază poziţia clară 
a României, exprimată şi cu ocazia încheierii celorlalte două convenţii de extrădare, prin care 
se refuza extrădarea unei persoane atunci când aceasta este acuzată de o crimă pedepsită cu 
moartea în legea statului contractant.  

Această poziţie progresistă a României era determinată de absenţa din legea penală română 
a pedepsei cu moartea.  

O altă dispoziţie progresistă, preluată ulterior de legislaţiile tuturor statelor lumii cu 
regimuri politice democratice, este aceea care se referă la hotărârile judecătoreşti date în lipsa 
persoanei acuzate, care nu aveau puterea juridică a unei condamnări, ci doar a unei urmăriri. 

4. Convenţia de extrădare între România şi Olanda (Ţările de Jos)  

După circa 15 ani de la încheierea primului instrument juridic bilateral care stipula 
condiţiile acordării extrădării precum şi alte forme de asistenţă judiciară între România şi 
Italia, statul român semnează o nouă convenţie de extrădare, de această dată cu Olanda (Ţările 
de Jos). 

Convenţia de extrădare în cauză este semnată la Bucureşti 27 septembrie (9 octombrie) 
1894. 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 1 din instrumentul juridic la care facem referire, 
„Guvernul României şi guvernul Ţărilor-de-Jos se îndatoresc a-şi preda reciproc, conform 
regulelor determinate prin articolele următoare, afară de naţionalii lor, pe indivizii condamnaţi 
sau preveniţi pentru vre unul din faptele enumerate mai jos, comise afară din teritoriul Statului 
căruia se cere extrădarea….”. 

În continuare, în textul menţionat sunt prevăzute principalele infracţiuni şi grupe de 
infracţiuni pentru care unul din cele două state contractante poate solicita extrădarea (inclusiv 
pentru tentativă şi complicitate, dacă infracţiunile în cauză sunt pedepsite în aceste forme 
imperfecte), acestea fiind aproape identice cu cele menţionate în convenţiile anterioare, 
diferenţele existente fiind nesemnificative.  

Insistăm totuşi în a prezenta una dintre deosebiri care constă în faptul că în cele trei con-
venţii anterioare, la primul punct este prevăzută infracţiunea de omor, în timp ce de această 
dată la primul punct apare „Atentatul în contra vieţii Suveranului sau contra aceleia a 
membrilor familiei sale”, omorul fiind prevăzut la pct. 2.  

Ca element de noutate absolută în materie apare necesitatea existenţei dublei incriminări 
precum şi posibilitatea refuzului extrădării atunci când extrădarea pentru acea infracţiune este 
interzisă de legislaţia statului solicitat.  

Alte elemente de noutate apar în reglementarea cazurilor de refuz a extrădării, care de 
această dată, şi, mai ales faţă de Convenţia de extrădare cu Marea Britanie, proprii cetăţeni nu 
pot fi extrădaţi. 

În cuprinsul convenţiei se menţionează pentru prima dată sintagma „arestare provizorie” 
precum şi termenul de 20 de zile „de la data mandatului de arestare provizorie, cererea de 

                                                 
42 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 164-168. 
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extrădare pe cale diplomatică, cu producţiunea documentelor prescrise de convenţiunea de 
faţă, nu a fost făcută”. După trecerea acestui termen persoana în cauză era pusă în libertate. 

Un alt element de noutate priveşte posibilitatea confruntării dintre criminali, în sensul că, 
dacă se impunea, se putea cere transferarea unui criminal pentru a fi confruntat cu altul pe 
teritoriul statului solicitant. 

Celelalte dispoziţii ale convenţiei sunt asemănătoare celor menţionate în cele trei Con-
venţii examinate anterior, motiv pentru care nu mai revenim cu alte precizări. 

Cercetarea dispoziţiilor Convenţiei indică faptul că între cele două state, anterior a mai 
fost încheiată o convenţie, respectiv la 13 septembrie 1881, deci după încheierea Convenţiei 
cu Belgia.  

Această concluzie rezultă din dispoziţiile art. 16 alineatul (2) din Convenţie, unde se 
stipulează „Din ziua punerii ei în aplicare, convenţiunea din 13 septembrie 1881 va înceta de 
a fi în vigoare şi va fi înlocuită prin convenţiunea de faţă, care va continua să-şi producă 
efectele în timp de şase luni din ziua unei declaraţiuni contrarii din partea unuia din cele 
două guverne”. Cu toate eforturile depuse, nu s-a putut identifica acest instrument juridic 
bilateral dintre cele două state. 

În prima parte a secolului trecut, consecventă aspiraţiilor sale europene şi dorind să-şi 
aducă o contribuţie importantă la dezvoltarea cooperării judiciare în materie penală între 
statele europene (şi nu numai), România a continuat să încheie Convenţii bilaterale cu unele 
state europene şi chiar cu Statele Unite ale Americii. 

În acest sens amintim: Convenţia de extrădare dintre România şi Marele Ducat de 
Luxemburg (în anul 1911), Convenţia de extrădare între România şi Ungaria (în anul 1925), 
Convenţia de extrădare dintre România şi Bulgaria (în anul 1925) şi Convenţia de extrădare şi de 
asistenţă judiciară în materie penală încheiată între regatul României şi Republica Cehoslovacă 
(în anul 1926). 

Precizăm faptul că la 23 iulie 1924, România a încheiat Convenţia de extrădare cu Statele 
Unite ale Americii, instrument juridic bilateral care a fost completat de Convenţia adiţională 
semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 1936. 

Facem precizarea că aceste instrumente juridice bilaterale au fost în vigoare şi au produs 
efecte juridice până la adoptarea Legii nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare 
dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 200743. 

Pentru a evidenţia implicarea României în respectarea unor norme de drept internaţional 
în relaţia cu Statele Unite ale Americii, precum şi a modului în care practic a impus 
respectarea dreptului său intern, facem trimitere la dispoziţiile cuprinse în partea de sfârşit a 
Convenţiei din 1924, unde sub titlul „Nota legaţiunii Statelor-Unite ale Americei, Nr. 78 din 
23 Iulie 1924”, se menţiona: „Semnând astăzi, împreună cu Excelenţa sa domnul I.G.Duca, 
Ministru al Afacerilor Străine al Majestăţii sale Regelui României, tractatul de extrădare, 
care s-a negociat între guvernul Statelor-Unite ale Americei şi guvernul regal al României, 
subsemnatul, Ministru Plenipotenţiar şi Trimis Extraordinar al Statelor-Unite la Bucureşti, 
învestit cu depline puteri de către guvernul său, are onoarea de a confirma prin această notă 
guvernului regal român, asigurarea că pedeapsa cu moarte nu va fi aplicată criminalilor 
predaţi de România, Statelor-Unite ale Americei, în baza niciuneia din crimele enumerate în 
zisul tractat şi că această asigurare trebuie să facă parte în mod efectiv şi va fi menţionată în 
ratificarea tractatului”. 
                                                 

43 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 21.05.2008 
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În scopul de a preciza această asigurare în modul cel mai eficace posibil, guvernul 
Statelor Unite consimte ca nici o persoană inculpată de crimă, şi căreia pedeapsa cu moartea 
i-ar putea fi aplicată, pentru infracţiunea de care este acuzată după legile ţării unde procesul 
urmează a se judeca, să nu fie pasibilă de extrădare din România în Statele Unite”44. 

Aceste dispoziţii menţionate în partea finală a Convenţiei ne scuteşte de orice comentariu 
la adresa modului în care statul român şi-a negociat şi a impus respectarea propriei sale legi, 
într-o perioadă în care pedeapsa cu moartea nu era prevăzută în legea română, aceasta fiind 
prevăzută în Statele Unite ale Americii. 

Pentru a putea realiza o comparaţie între dispoziţiile primelor convenţii bilaterale de 
extrădare semnate de România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului trecut, 
precum şi a evidenţia contribuţia deosebită adusă de statul român la dezvoltarea legislaţiei în 
domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, şi în special a extrădării, vom 
proceda în continuare la examinarea primei convenţii regionale de extrădare adoptate la 
mijlocul secolului trecut.  

5. Convenţia europeană de extrădare 

Aşa cum rezultă şi din examinarea realizată mai sus, în scopul participării active la efortul 
general al statelor europene de prevenire şi combatere a criminalităţii prin intensificarea 
activităţilor complexe de cooperare judiciară internaţională în materie penală, România a 
încheiat primele convenţii bilaterale încă de la sfârşitul secolului al XIX – lea.  

Cu toate că la mijlocul secolului trecut la nivelul Europei existau numeroase convenţii 
bilaterale de extrădare şi de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, totuşi 
fenomenul infracţional se afla într-o continuă creştere. 

În acest context, s-a impus necesitarea realizării unei noi abordări, a unei noi strategii de 
luptă împotriva criminalităţii transnaţionale care, oricum, trecuse la rândul ei la o nouă etapă 
de organizare şi acţiune.  

Avem aici în vedere apariţia şi acţiunile din ce în ce mai periculoase exercitate de 
grupărilor de crimă organizate cu ramificaţii în toată Europa şi chiar în toată lunea, creşterea 
şi extinderea sferei de influenţă a traficanţilor de droguri, femei şi copii, arme, muniţii, 
substanţe radioactive etc. 

În aceste condiţii a apărut şi s-a dezvoltat terorismul internaţional, astăzi fiind privit ca 
fiind cea mai periculoasă formă de manifestare a crimei organizate pe teritoriul Europei şi în 
întreaga lume. 

Complexitatea acţiunilor realizate de grupările de crimă organizată au evidenţiat şi pro-
blemele mari apărute în planul cooperării dintre statele europene, chiar şi în condiţiile exis-
tenţei, aşa cum am precizat anterior a unor instrumente juridice bilaterale. Practic aceste 
convenţii bilaterale şi-au dovedit limitele, în sensul că nu putea acoperi întreaga sferă a coo-
perării judiciare în materie penală, mai ales în situaţiile în care grupările de crimă organizată 
sau anumiţi infractori acţionau pe teritoriul mai multor state europene. 

Pe acest fond a apărut necesitatea adoptării unui instrument juridic european, care să 
asigure cooperarea statelor membre, pe baza unor dispoziţii clare, unanim acceptate, recunos-
cute şi aplicate.  
                                                 

44 Convenţiunea de extrădare între România şi Statele Unite ale Americii (M. Of. No. 79/925), în Mihail I. 
Papadopolu, Codul Legilor Penale Române, adnotate, cuprinzând toate legile şi regulamentele cu caracter penal IN 
EXTENSO, toate dispoziţiunile penale din celelalte legi, precum şi toate convenţiile de extrădare, 1932, TIPOGRA-
FIILE ROMÂNE UNITE, Bucureşti, VI, Rahovei, 42; partea finală a Convenţiei. 
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În aceste condiţii deosebit de complexe, a fost adoptată de Consiliul Europei45 la Paris la 
13 decembrie 1957, Convenţia europeană de extrădare, care, ulterior a suferit două comple-
tări prin Protocoalele Adiţionale de la Strasbourg de la 15 octombrie 1975 şi 17 martie 1978.  

Precizăm faptul că România a ratificat Convenţia europeană de extrădare şi cele două 
protocoale adiţionale, mult mai târziu prin Legea nr. 80/199746. 

Pentru a evidenţia progresele înregistrate de statele europene în general şi România în 
special pe linia cooperării judiciare internaţionale în materie penală, vom proceda la exami-
narea sumară a acestui instrument juridic european. 

Astfel, în art.1, Convenţia47 se stabileşte obligaţia părţilor contractante de a-şi preda 
reciproc „persoanele care sunt urmărite pentru o infracţiune sau căutate în vederea execu-
tării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă de către autorităţile judiciare ale părţii 
solicitante”, dar numai cu respectarea „regulilor şi sub condiţiile determinate prin articolele 
următoare”. 

În ceea ce priveşte faptele care dau loc la extrădare, acestea sunt cele pedepsite de legile 
părţii solicitante şi ale părţii solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de 
siguranţă privativă de libertate de cel puţin un an sau cu o pedeapsă mai severă, iar în cazul 
condamnării ori a aplicării unei măsuri de siguranţă, pedeapsa aplicată trebuie să fie de cel 
puţin 4 luni închisoare. 

Dacă cererea de extrădare vizează mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare de legea 
părţii solicitante şi a părţii solicitate, cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de 
siguranţă privativă de libertate, dar dintre care unele nu îndeplinesc condiţia privind durata 
pedepsei, partea contractantă solicitată va avea facultatea să acorde extrădarea şi pentru acestea 
din urmă. Potrivit prevederilor celui de-al doilea Protocol Adiţional la Convenţie semnat la 
Strasbourg la 17 martie 1978, această prevedere este completată de situaţie care „va fi deopotrivă 
aplicabilă unor fapte care nu sunt pasibile decât de o sancţiune de natură pecuniară”. 

În ceea ce priveşte infracţiunile politice sau conexe unor asemenea infracţiuni, Convenţia 
prevede că pentru această categorie, extrădarea nu se va acorda. De asemenea statul solicitat 
nu va acorda extrădarea atunci când „are motive temeinice de a crede că cererea de 
extrădare motivată printr-o infracţiune de drept comun a fost prezentată în vederea urmăririi 
sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de rasă, de religie, de naţionalitate sau de 
opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată pentru unul sau altul din 
aceste motive”48.  

Atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va fi considerat 
ca infracţiune politică. Aplicarea prevederilor menţionate mai sus, nu va afecta obligaţiile pe 
care părţile le vor fi asumat sau le vor asuma potrivit oricărei alte convenţii internaţionale cu 
caracter multilateral.  

Pentru a se evita alte interpretări decât cele dorite de legiuitorul european, în Protocolul 
Adiţional la Convenţie semnat la Strasbourg la 15 octombrie 1975, sunt prevăzute 
infracţiunile ce nu vor fi considerate infracţiuni politice, în aplicarea dispoziţiilor de mai sus, 
şi anume: 

                                                 
45 Consiliul Europei reprezintă prima formă de organizare politică la nivelul Europei şi a lut fiinţă la 4 mai 

1949; România a aderat la Consiliul Europei în anul 1993. 
46 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997. 
47 Ori de câte ori se va folosi termenul de Convenţie, acesta se referă la Convenţia europeană de extrădare. 
48 Art. 3 paragraful 2 din Convenţie. 
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„a) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea 
crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite; 

b) infracţiunile prevăzute la art. 50 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbună-
tăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie, la art. 51 al Convenţiei de 
la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor 
armate maritime, la art. 130 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul 
prizonierilor de război şi la art. 147 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la 
protecţia persoanelor civile în timp de război; 

c) orice violări analoage ale legilor războiului, în vigoare la data intrării în vigoare a 
prezentului protocol şi a cutumelor războiului existente în acel moment, care nu sunt deja 
prevăzute prin dispoziţiile sus-menţionate ale convenţiilor de la Geneva”49. 

De asemenea, extrădarea motivată de infracţiuni militare care nu constituie infracţiuni de 
drept comun, nu se va acorda. 

Având în vedere legislaţiile interne ale statelor europene de la mijlocul secolului trecut, 
unde extrădarea naţionalilor nu era permisă, Convenţia menţine această posibilitate, cu 
obligarea părţii solicitate ca la cererea părţii solicitante „să supună cauza autorităţilor compe-
tente, astfel încât să se poată exercita urmăriri judiciare, dacă este cazul. În acest scop, 
dosarele, informaţiile şi obiectele privind infracţiunea se vor transmite gratuit pe calea 
prevăzută la paragraful 1 al articolului 12. Partea solicitantă va fi informată despre 
rezultatul cererii sale”50. 

Referitor la infracţiunile fiscale, prin al doilea Protocol Adiţional, art.5 din Convenţie a 
fost înlocuit cu următoarele dispoziţii:  

„În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea va fi acordată 
între părţile contractante, conform dispoziţiilor convenţiei, pentru fapte la care corespund, 
potrivit legii părţii solicitante, infracţiuni de aceeaşi natură. 

Extrădarea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia părţii solicitate nu 
impune acelaşi tip de taxe sau impozite sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementare în materie 
de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar cu legislaţia părţii solicitante”51. 

Principiul teritorialităţii este menţionat şi respectat de prevederile Convenţiei, în sensul 
că, în baza acestuia, partea solicitată „va putea refuza să extrădeze persoana reclamată 
pentru o infracţiune care, potrivit legislaţiei sale, a fost săvârşită în totul sau în parte pe 
teritoriul său ori într-un loc asimilat teritoriului său”52. De asemenea, când infracţiunea a 
fost comisă în afara teritoriului părţii solicitante, extrădarea nu va putea fi refuzată decât dacă 
legislaţia părţii solicitate nu autorizează urmărirea unei infracţiuni de acelaşi fel, săvârşită în 
afara teritoriului ori nu autorizează extrădarea pentru infracţiunea formând obiectul cererii. 
De reţinut este faptul că, extrădarea poate fi refuzată şi atunci când, persoana extrădabilă se 
află sub urmărirea penală pentru fapta sau faptele în legătură cu care se cere extrădarea. 

Potrivit principiului non bis in idem, extrădarea nu se va acorda când persoana reclamată 
a fost judecată definitiv de către autorităţile competente ale părţii solicitate, pentru fapta sau 

                                                 
49 Titlul I, art. 1 din Protocolul Adiţional. 
50 Art. 6 parag. 2 din Convenţie. 
51 Art. 5 din Convenţie, prevedea că: „În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea 

se va acorda, în condiţiile prevăzute de prezenta convenţie, numai dacă s-a hotărât astfel între părţile contractante 
pentru fiecare infracţiune sau categorie de infracţiuni”. 

52 Ibidem, art.7 parag. 1 din Convenţie. 
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faptele pentru care extrădarea este cerută. „Extrădarea va putea fi refuzată, dacă autorităţile 
competente ale părţii solicitate au hotărât să nu întreprindă urmăriri sau să pună capăt 
urmăririlor pe care le-au exercitat pentru aceeaşi faptă sau aceleaşi fapte”53. Aceste preve-
deri au fost completate de Titlul II al Protocolului Adiţional, unde se menţionează situaţiile 
concrete în care extrădarea nu se va acorda, precum şi cazurile când aceasta se va putea 
acorda. 

Astfel, extrădarea nu se va putea acorda, chiar dacă în urma judecăţii persoana în cauză a 
fost achitată, precum şi atunci când pedeapsa privativă de libertate sau altă măsură aplicată a 
fost executată în întregime, a format obiectul unei graţieri sau amnistii, purtând asupra totali-
tăţii sale sau asupra părţii neexecutate, ori atunci când judecătorul deşi a constatat vinovăţia 
persoanei în cauză, nu a pronunţat o sancţiune. 

Totuşi, în cazurile menţionate mai sus, extrădarea va putea fi acordată când: 
- fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă împotriva unei persoane, instituţii sau bun 

având caracter public în statul solicitant (în acest caz, constatăm că aceste prevederi recunosc 
principiul realităţii legii penale a statului solicitant); 

- dacă persoana care a format obiectul judecăţii avea ea însăşi un caracter public în statul 
solicitant; 

- dacă fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă în totul sau în parte pe teritoriul statului 
solicitant sau într-un loc asimilat teritoriului său54. 

Alte două situaţii în care extrădarea nu se acordă se referă la prescripţie şi pedeapsa 
capitală. Astfel, dacă prescripţia acţiunii sau a pedepsei este împlinită potrivit legislaţiei fie a 
părţii solicitante, fie a părţii solicitate, extrădarea nu se va acorda. În cazul în care, fapta pentru 
care se cere extrădarea este pedepsită cu pedeapsa capitală de către legea părţii solicitante şi 
dacă, în atare caz, această pedeapsă nu este prevăzută de legislaţia părţii solicitate, sau în mod 
normal aici nu este executată, extrădarea nu va putea fi acordată decât cu condiţia ca partea 
solicitantă să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către partea solicitată că pedeapsa 
capitală nu se va executa. 

De asemenea, când o parte contractantă cere unei alte părţi contractante extrădarea unei 
persoane în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă pronunţă printr-o 
hotărâre dată în lipsă împotriva sa, partea solicitată poate refuza extrădarea în acest scop, 
dacă, după părerea sa, procedura de judecată nu a satisfăcut minimul de drepturi de apărare 
recunoscute oricărei persoane învinuite de o infracţiune. Totuşi, extrădarea se va acorda, dacă 
partea solicitantă dă asigurări apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare 
este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să-i salvgardeze drepturile de apărare. 
Această hotărâre îndreptăţeşte partea solicitantă fie să execute judecata în cauză, dacă cel 
condamnat nu se împotriveşte, fie să urmărească pe extrădat în caz contrar.  

Când partea solicitată comunică persoanei a cărei extrădare este cerută hotărârea dată în 
lipsă împotriva sa, partea solicitantă nu va considera această comunicare ca o notificare 
atrăgând efecte faţă de procedura penală în acest stat55.  

                                                 
53 Art. 9 din Convenţie. 
54 Titlul II, art. 2 din Protocolul Adiţional la Convenţia europeană de extrădare încheiat la Strasbourg la 15 

octombrie 1975. 
55 Această completare este adusă prin Titlul III art. 3 din al doilea Protocol Adiţional al Convenţiei europene 

de extrădare încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978. 
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De asemenea, extrădarea nu se admite pentru o infracţiune acoperită de amnistie în statul 
solicitat, dacă acesta avea competenţa să urmărească această infracţiune potrivit propriei sale 
legi penale56. 

În ceea ce priveşte cererea de extrădare, aceasta va fi formulată în scris şi adresată de 
Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate; totuşi calea 
diplomatică nu se exclude. O altă cale va putea fi convenită prin înţelegere directă între două sau 
mai multe părţi57. Odată cu cererea statul solicitant va trimite şi următoarele „acte ajutătoare”: 

- originalul sau copia autentică fie de pe o hotărâre de condamnare executorie, fie de pe 
un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egală, eliberat în formele prescrise 
de legea părţii solicitante; 

- o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea; data şi locul săvârşirii lor, cali-
ficarea lor legală şi referirile la dispoziţiile legale ce le sunt aplicabile se vor indica în modul 
cel mai exact posibil; 

- o copie de pe dispoziţiile legale aplicabile sau, dacă aceasta nu este cu putinţă, o decla-
raţie asupra dreptului aplicabil, precum şi semnalmentele cele mai precis posibile ale persoanei 
reclamate şi orice alte informaţii de natură a determina identitatea şi naţionalitatea sa58.  

Atunci când statul solicitat consideră că informaţiile trimise nu sunt suficiente, acesta va 
cere completarea lor, putând fixa chiar şi un termen în interiorul căruia statul solicitant va fi 
obligat să le trimită. 

Persoana care va fi predată nu va suporta alte consecinţe, neputând fi urmărită, judecată 
ori deţinută în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă sau supusă altor 
restricţii a libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a 
motivat extrădarea, cu următoarele excepţii: 

- când partea care a predat-o consimte; în această situaţie statul solicitant va trimite o 
nouă cerere, însoţită de actele menţionate mai sus şi de un proces-verbal judiciar consemnând 
declaraţiile extrădatului. Consimţământul va fi dat, atunci când infracţiunea pentru care este 
cerut atrage ea însăşi obligaţia de extrădare. Pe cale de consecinţă atunci când această nouă 
infracţiune, nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a se acorda extrădarea, statul solicitat 
nu-şi va da consimţământul; 

- când, având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit în cele 45 de zile 
următoare eliberării sale definitive teritoriul părţii căreia îi fusese predată, ori dacă s-a înapoiat 
acolo după ce l-a părăsit. 

Statul solicitant va putea lua măsurile necesare în vederea, pe de-o parte, a unei eventuale 
trimiteri a persoanei de pe teritoriul său, iar pe de altă parte, a întreruperii prescripţiei potrivit 
legislaţiei sale, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă. Când calificarea dată faptei incrimi-
nate va fi modificată în cursul procedurii, persoana extrădată nu va fi urmărită sau judecată 
decât în măsura în care elementele constitutive ale infracţiunii recalificate ar îngădui 
extrădarea59. 

                                                 
56 Această prevedere a fost introdusă prin Titlul IV art.4 din al doilea Protocol Adiţional la Convenţia euro-

peană de extrădare încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978. 
57 Paragraful 1 al art. 12 a fost modificat prin Titlul V art. 5 din al doilea Protocol Adiţional la Convenţia 

europeană de extrădare semnat la Strasbourg la 17 martie 1978. Iniţial, textul în cauză era redactat în următoarea 
formulare: „ cererea de extrădare va fi formulată în scris şi va fi prezentată pe cale diplomatică. Asupra altei căi se 
va putea conveni prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi”. 

58 Art. 12 şi 13 din Convenţie. 
59 Ibidem, art. 14 din Convenţie. 
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Referitor la reextrădarea către al treilea stat, Convenţia prevede că în afara cazului 
prevăzut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consimţământul părţii solicitate va fi necesar spre a 
îngădui părţii solicitante să predea unei alte părţi sau unui stat terţ persoana care i-a fost 
predată şi care ar fi căutată de cealaltă parte sau de statul terţ pentru infracţiuni anterioare 
predării. Partea solicitată va putea cere prezentarea actelor prevăzute la paragraful 1 al art. 12. 

Arestarea provizorie este o măsură care se ia de către statul solicitat în caz de urgenţă, la 
cererea părţii solicitante. Cererea de arestare provizorie va fi însoţită de unul din următoarele 
documente: originalul sau copia autentică fie de pe o hotărâre de condamnare executorie, fie 
de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egală, eliberat în formele 
prescrise de legea părţii solicitante făcându-se cunoscută intenţia de a se trimite ulterior o 
cerere de extrădare. De asemenea, se va menţiona infracţiunea pentru care se va cere 
extrădarea, data şi locul unde a fost comisă, precum şi, în măsura posibilului, semnalmentele 
persoanei căutate. Trimiterea cererii de arestare provizorie se poate face pe cale diplomatică, 
direct prin poştă sau telegraf, ori prin Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală 
(Interpol), sau prin orice alt mijloc care lasă o urmă scrisă sau este încuviinţat de partea 
solicitată. Partea solicitantă va fi informată urgent cu privire la soluţia adoptată în legătură cu 
cererea. În condiţiile în care în termen de 18 zile de la arestare, partea solicitată nu a fost 
sesizată prin cererea de extrădare şi documentele anexe, această măsură va putea înceta de 
drept. Totuşi, termenul nu va putea depăşi 40 de zile de la arestarea provizorie. Punerea în 
libertate provizorie este posibilă oricând, cu condiţia ca partea solicitată să ia măsuri pentru 
evitarea dispariţiei persoanei extrădabile. Punerea în libertate nu va fi opusă unei noi arestări 
şi extrădării, în situaţia în care cererea de extrădare este primită ulterior60. 

În cazul concursului de cereri, fie pentru aceeaşi faptă, fie pentru fapte diferite, partea 
solicitată va hotărî ordinea de preferinţă ţinând cont de următoarele aspecte: împrejurările 
comiterii faptei, gravitatea acesteia, locul săvârşirii infracţiunii şi posibilitatea extrădării 
ulterioare către un alt stat. 

Predarea extrădatului se realizează după o procedură specială. Astfel, după primirea 
cererii de extrădare, partea solicitată va face cunoscut părţii solicitante, hotărârea sa, respin-
gerea totală sau parţială fiind motivată. În situaţia acceptării, partea solicitată va face cunoscut 
părţii solicitante, locul şi data predării, precum şi durata detenţiei executate în vederea 
extrădării de către persoana reclamată. Cu excepţia intervenţiei unui caz de forţă majoră, care 
împiedică predarea (situaţie în care părţile vor putea stabili de comun acord un nou termen), 
dacă persoana reclamată nu a fost preluată la data fixată, va putea fi pusă în libertate la 
expirarea unui termen de 15 zile socotit de la această dată şi va fi, în orice caz, pusă în 
libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitată va putea refuza să o extrădeze 
pentru aceeaşi faptă. 

Predarea amânată sau condiţionată constă în posibilitatea părţii solicitate, de a amâna 
predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmărită sau a executa o altă pedeapsă rămasă 
definitivă (fără legătură cu fapta pentru care se cere extrădarea). În Convenţie se menţionează 
că, în locul amânării predării, partea solicitată va putea preda temporar părţii solicitante per-
soana cerută, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord între părţi. 

Remiterea de obiecte se realizează la cererea părţii solicitante, în conformitate cu legis-
laţia părţii solicitate (inclusiv ridicarea şi reţinerea acestora). Obiectele care fac obiectul 
ridicării şi remiterii de către statul solicitat, sunt următoarele: 

- cele folosite ca elemente doveditoare; 

                                                 
60 Art. 16 din Convenţie. 
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- cele care provenind din infracţiune au fost găsite în momentul arestării în posesia 
persoanei reclamate sau au fost descoperite ulterior. Remiterea se va realiza chiar şi în cazul 
în care, extrădarea deja admisă nu mai poate avea loc deoarece persoana reclamată a decedat 
sau a evadat. 

Când aceste obiecte sunt susceptibile de reţinere sau confiscare pe teritoriul părţii soli-
citate, aceasta (partea solicitată) va putea, în vederea unei proceduri penale în curs, să le 
păstreze temporar sau să le remită sub condiţia restituirii. Sunt totuşi rezervate drepturile pe 
care partea solicitată sau terţii le-ar fi dobândit asupra acestor obiecte în condiţiile legislaţiilor 
lor interne. Dacă asemenea drepturi există, obiectele se vor restitui la terminarea procesului, 
cât mai curând cu putinţă şi fără cheltuieli părţii solicitate. 

Tranzitul prin teritoriul uneia dintre părţile contractante se va încuviinţa la cerere, cu 
condiţia să nu fie vorba despre vreo infracţiune considerată de partea solicitată pentru tranzit, 
ca având un caracter politic ori pur militar. Tranzitul resortisantului va putea fi refuzat. Astfel, 
aşa cum am menţionat anterior, România prin declaraţia făcută cu ocazia ratificării Convenţiei, 
a precizat că nu va aproba cererea de tranzit pentru un cetăţean român sau un cetăţean care a 
obţinut drept de azil în România. Pentru aprobarea tranzitului, este necesară prezentarea docu-
mentelor trimise de statul solicitant în sprijinul cererii de extrădare. Când tranzitul se realizează 
pe calea aeriană, se face aplicarea următoarelor dispoziţii: 

a) când nu va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va înştiinţa partea peste al cărei 
teritoriu se va zbura şi va atesta existenţa unuia dintre documentele prevăzute la paragraful 2 
lit. a) al art. 12 (originalul sau copia autentică fie de pe o hotărâre de condamnare executorie, 
fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egală, eliberat în formele 
prescrise de legea părţii solicitante). În caz de aterizare forţată, această notificare va produce 
efectele cererii de arestare provizorie, iar partea solicitantă va adresa o cerere formală de tranzit. 

b) când va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va adresa o cerere formală de tranzit. 
Tranzitul persoanei extrădate nu se va putea efectua prin traversarea unui teritoriu unde 

ar fi motive să se creadă că viaţa sau libertatea sa ar putea fi ameninţate pentru motive legate 
de rasa, religia, naţionalitatea sau opiniile sale politice61. 

Procedurile extrădării şi a arestării provizorii aplicabile, sunt cele prevăzute în legea 
părţii solicitate, în afara unor dispoziţii contrare menţionate în Convenţie. 

Limbile folosite sunt cele ale părţii solicitante sau solicitate. Partea solicitată poate cere o 
traducere în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei. 

Termenul măsuri de siguranţă desemnează orice măsuri privative de libertate care au fost 
dispuse complementar sau în substituirea unei pedepse, prin hotărâre a unei jurisdicţii penale. 

Potrivit prevederilor menţionate la art. 28, Convenţia abrogă, în ceea ce priveşte terito-
riile cărora se aplică, acele dispoziţii din tratate, convenţii sau acorduri bilaterale care, între 
două părţi contractante, guvernează materia extrădării. În temeiul prevederilor Convenţiei, 
părţile contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale decât 
pentru completarea dispoziţiilor din prezenta Convenţie sau pentru a înlesni aplicarea princi-
piilor cuprinse în aceasta. De asemenea, Convenţia lasă la latitudinea părţilor contractante 
practicarea extrădării în temeiul unei legislaţii uniforme, între două sau mai multe părţi62. 
                                                 

61 Art. 21 din Convenţie. 
62 Art. 28 din Convenţie, stabileşte relaţiile dintre Convenţie şi acordurile bilaterale, stipulând următoarele: 
„ 1. Prezenta convenţie abrogă, în ceea ce priveşte teritoriile cărora se aplică, acele dispoziţii din tratate, 

convenţii sau acorduri bilaterale care, între două părţi contractante, guvernează materia extrădării. 
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Aşadar, Convenţia europeană de extrădare reprezintă primul document care abordează 
instituţia extrădării la nivel continental, constituind la momentul respectiv procedura cadru de 
cooperare judiciară în lupta împotriva criminalităţii63. 

Cu toate că la nivelul Uniunii Europene, în relaţia dintre statele membre Convenţia 
europeană de extrădare este inaplicabilă, fiind înlocuită de mandatul european de arestare, 
totuşi aceasta îşi are importanţa ei, atât în plan didactic, cât şi în ceea ce priveşte domeniul 
practic de aplicare, fiind în vigoare şi deci aplicabilă, în relaţiile dintre statele membre ale 
Uniunii Europene şi alte state europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 

6. Examinare comparativă a prevederilor primelor convenţii încheiate de România 
la sfârşitul secolului al XIX-lea cu dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare 

Examinarea prevederilor celor patru convenţii încheiate de România la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, cu Italia, Belgia, Marea Britanie şi Olanda prin raportate la Convenţie europeană de 
extrădare, relevă câteva aspecte semnificative, asupra cărora dorim să insistăm în continuare. 

Astfel, ca element de continuitate se identifică câteva reguli de procedură care au stat la 
baza elaborării şi ulterior adoptării acestor convenţii, fiind avute în vedere şi ulterior, respectiv: 

1. Necesitatea extrădării persoanelor refugiate pe teritoriul unui alt stat, în vederea efectuării 
urmăririi penale a judecăţii sau a executării unei pedepse privative de libertate; această regulă 
stipulată în toate convenţiile, vine să confirme interesul manifestat de România în combaterea 
criminalităţii transfrontaliere; 

2. Solicitarea extrădării printr-o cerere de extrădare, adresată pe cale diplomatică şi exa-
minată ulterior de organele competente; 

3. Necesitatea însoţirii cererii de extrădare de unele documente de la autorităţile competente 
(în general instanţa de judecată) şi anume: 

- mandat de arestare sau alt document cu o putere juridică asemănătoare; 
- hotărârea de condamnare; 
- alte documente care pot fi solicitate de statul solicitat, care pot fi extrase privind legis-

laţia încălcată, semnalmentele persoanei urmărite etc.  
De asemenea, constatăm existenţa unor condiţii care împiedică extrădarea, condiţii ce s-au 

menţinut în timp, şi anume: 
- cetăţenia persoanei căutate (nu se extrădează naţionalul); 
- existenţa unui proces (anterior cererii de extrădare), în care cel în cauză a fost judecat, 

condamnat sau achitat pentru aceeaşi faptă; 
- infracţiuni politice sau conexe acestora; 
- intervenţia prescripţiei; 

                                                                                                                                         
2. Părţile contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale decât pentru 

completarea dispoziţiilor prezentei convenţii sau pentru a înlesni aplicarea principiilor cuprinse în aceasta. 
3. Când între două sau mai multe părţi contractante extrădarea se practică în temeiul unei legislaţii uniforme, 

părţile vor fi libere să-şi reglementeze raporturile mutuale în materie de extrădare, sprijinindu-se exclusiv pe acest 
sistem, independent de dispoziţiile prezentei convenţii. Acelaşi principiu va fi aplicabil între două sau mai multe 
părţi contractante, având fiecare în vigoare o lege prevăzând executarea pe teritoriul său a mandatelor de arestare 
emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte părţi. Părţile contractante care exclud sau vor exclude din raporturile lor 
mutuale aplicarea prezentei convenţii, potrivit dispoziţiilor prezentului paragraf, urmează să adreseze în acest scop 
o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va comunica celorlalte părţi contractante orice 
notificare primită în temeiul prevederilor prezentului paragraf” 

63 Al. Boroi (coordonator), I. Rusu, M.-I. Bălan-Rusu, op. cit., pp. 168-175. 
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- existenţa unui proces pe rolul instanţelor româneşti sau al părţii contractante, în care 
persoana căutată este urmărită sau judecată pentru altă faptă decât pentru care se cere extră-
darea sa, ori starea de detenţie a persoanei (determinată de executarea unei pedepse pronun-
ţate pentru altă faptă decât pentru care i se cere extrădarea), situaţie în care extrădarea se va 
putea amâna. 

Deşi nu era denumit astfel, principiul specialităţii era respectat, principiu în virtutea 
căruia extrădatul nu va putea fi urmărit pentru alte infracţiuni comise anterior extrădării 
(care nu au făcut obiectul cererii de extrădare); 

Nu în ultimul rând, trebuie menţionată reglementarea activităţii de remitere a unor obiecte 
care se pot constitui în mijloace materiale de probă la cererea statului solicitant. 

Convenţia europeană de extrădare, reafirmă obligaţia statelor semnatare de a acorda 
extrădarea în favoarea altui stat membru al Consiliului Europei. Această prevedere este 
menţionată în toate cele patru convenţii bilaterale de extrădare încheiate de România cu circa 
60 de ani înainte. 

În ceea ce priveşte categoriile şi grupele de infracţiuni, pentru care se poate solicita 
extrădarea precizăm că acestea diferă. Astfel, în timp ce în prevederilor convenţiilor încheiate 
de România sunt menţionate anumite categorii de infracţiuni, desigur cu un pericol social 
deosebit, în Convenţia europeană acestea sunt stabilite în funcţie de pedeapsa prevăzută de 
lege pentru acea infracţiune, în sensul că aceasta trebuie să fie de cel puţin un an sau mai 
mare. De asemenea, în cazul solicitării extrădării unei persoane pentru executarea unei 
condamnări, aceasta trebuie să fie de cel puţin 4 luni (condamnare cu o pedeapsă sau măsură 
de siguranţă privativă de libertate). O astfel de prevedere nu apare în niciuna din convenţiile 
încheiate de România. 

Problema dublei incriminări nu este reţinută expres în convenţiile anterioare, deoarece 
nu se impunea, întrucât în cuprinsul acestora erau precizate toate infracţiunile pentru care se 
putea solicita extrădarea, înţelegându-se de la sine că aceste categorii de infracţiuni erau 
prevăzute în legislaţiile celor două state contractante. Nefiind prevăzute expres categoriile de 
infracţiuni supuse extrădării, în Convenţia europeană a fost prevăzută o soluţie mai modernă 
şi anume aceea referitoare la cuantumul pedepselor prevăzute de lege sau aplicate de instanţe. 

În ceea ce priveşte infracţiunile care nu pot face obiectul extrădării, menţionăm că în 
mare parte acestea sunt prevăzute şi în convenţiile bilaterale anterioare încheiate de România. 

Prima categorie de infracţiuni se referă la cele politice sau conexe acestora. Această 
prevedere apare stipulată atât în Convenţia europeană de extrădare (art. 3), cât şi în Convenţia 
de extrădare dintre România şi Italia (art. 3), Convenţia de extrădare cu Belgia (art. 5), Con-
venţia de extrădare cu Marea Britanie (art. 6) şi Convenţia de extrădare între România şi 
Olanda (art. 6). Aşadar, observăm o constanţă perfectă în respingerea solicitărilor de extrădare a 
unor cetăţeni care au săvârşit infracţiuni de natură politică sau conexe acestora, chiar dacă 
momentele încheierii acestor convenţii sunt separate de perioade mari de timp. 

O altă categorie de infracţiuni care nu pot face obiectul extrădării sunt cele pentru care 
legea prevede pedepse mai mici de un an, sau în cazul condamnării pedepse mai mici de 4 luni 
(în cazul Convenţiei europene) şi cele care nu sunt menţionate expres în categoria infracţiu-
nilor supuse extrădării din cuprinsul convenţiilor bilaterale. 

Interdicţia acordării extrădării pentru infracţiunile militare nu apare decât în Convenţia 
europeană, această categorie de infracţiuni nefiind menţionată în convenţiile bilaterale 
încheiate anterior de România. 
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Extrădarea propriilor cetăţeni este reglementată diferit, în sensul că în Convenţia 
europeană de extrădare statul solicitat poate refuza extrădarea naţionalilor, în această situaţie la 
cererea statului solicitat fiind obligat să supună judecăţii prin organele sale interne competente 
pe cel care a comis fapta pentru care s-a solicitat extrădarea. În convenţiile bilaterale încheiate 
anterior de România, acest aspect este tratat diferit, în sensul că în Convenţia cu Italia extrădarea 
propriilor cetăţeni este exclusă, indiferent de gravitatea infracţiunilor săvârşite de un cetăţean 
român sau italian pe teritoriul unuia din cele două state, fără a se prevede obligaţia statului 
solicitat de a supune judecăţii pe cel în cauză potrivit legislaţiei sale. Aşadar, potrivit preve-
derilor convenţiei, cetăţeanul român sau italian care a săvârşit o infracţiune pe teritoriul celuilalt 
stat şi s-a refugiat pe teritoriul propriului său stat, va rămâne nepedepsit. Aceleaşi prevederi sunt 
stipulate atât în Convenţia cu Belgia, cu Marea Britanie, cât şi în cea cu Olanda.  

Principiul teritorialităţii produce efecte atât în cadrul Convenţiei europene, cât şi în cazul 
convenţiilor bilaterale încheiate de statul român, în sensul că extrădarea nu se va acorda în 
situaţia în care infracţiunea pentru care se solicită a fost comisă pe teritoriul statului solicitat. 

De asemenea, extrădarea nu se va acorda atunci când persoana în cauză este urmărită în 
ţară pentru aceeaşi infracţiune pentru care se solicită extrădarea de către un stat membru. 

Principiul non bis în idem, prevăzut în Convenţia europeană, deşi nu este definit identic, 
este aplicabil şi în cadrul celor trei convenţii bilaterale. 

Prescripţia este prevăzută şi operează la nivelul Convenţiei europene şi a celor bilaterale. 
Regula specialităţii este prevăzută în toate convenţiile examinate. 
În ceea ce priveşte procedura aplicabilă, regula generală menţionată de altfel în toate 

convenţiile, este aceea a alicării regulilor de procedură penală prevăzute în legislaţia statului 
solicitat. Fireşte că procedura în sine, în timp a fost continuu perfecţionată, în ideea centrală 
de simplificare şi scurtare a timpului necesar predării efective a extrădatului. 

Cererea de extrădare este de asemenea menţionată în toate convenţiile, fiind documentul 
de bază care declanşează desfăşurarea întregii proceduri64. 

Concluzii 

Cercetarea realizată evidenţiază contribuţia deosebită adusă de România la dezvoltarea 
cooperării judiciare internaţionale în materie penală, în special la nivel european, dar nu 
numai, atât în ceea ce priveşte conţinutul legislativ, cât şi acţiunile concrete desfăşurate de 
organelor cu atribuţii în acest domeniu.  

Contribuţia României vine dintr-o perioadă în care prea puţine state europene au înţeles 
necesitatea unei astfel de abordări şi aveau iniţiative de acest gen, aspect care conferă un 
merit în plus pentru oamenii politici ai timpului.  

În ceea ce priveşte conţinutul acestor instrumente juridice bilaterale, este de subliniat 
consecvenţa cu care reprezentanţii României insistau pentru menţionarea unor prevederi 
specifice dreptului român de la acele timpuri. 

Dacă analizăm numai partea finală a Tratatului de extrădare cu Statele Unite ale Americii 
încheiat la Bucureşti în anul 1924 unde apare nota legaţiunii Statelor Unite ale Americii nr. 78 
din 23 iulie 1924, observăm modul extraordinar de profesionist în care România cere şi obţine 
respectarea unor norme de drept internaţional precum şi a normelor sale de drept intern. 

Cele consemnate de înaltul demnitar american în acea notă evidenţiază disponibilitatea 
statului american de a respecta cererea expresă a statului român în legătură cu cetăţenii care 
                                                 

64 Ibidem, pp. 175-178. 
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au comis fapte care în legislaţia americană se pedepsesc cu pedeapsa cu moartea, în sensul că 
aceştia nu vor fi extrădaţi de România în Statele Unite ale Americii. . 

Examinarea comparativă realizată mai sus în care am avut în vedere dispoziţiile celor 
patru convenţii de extrădare încheiate de România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi cele ale 
Convenţiei europene de extrădare, evidenţiază contribuţia deosebită adusă de România la 
dezvoltarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală, care se poate concretiza în:  

- existenţa unei preocupări constante ale României, în încercarea de a se alinia legislaţiilor 
vest europene în domeniul dreptului în general şi a reglementării cooperării judiciare 
internaţionale în materie penală şi a extrădării în special; 

- deschiderea totală a conductorilor români, manifestată pentru semnarea unor convenţii 
bilaterale cu alte ţări; 

- negocierea extraordinară a prevederilor fiecărei convenţii, urmărindu-se respectarea 
legii şi implicit a dreptului român; 

- obiectivitatea şi realismul prevederilor stipulate în convenţii; 
- nivelul înalt al concepţiei şi redactării, care scot în evidenţă contribuţia deosebită a 

specialiştilor români ai timpului şi ai literaturii de specialitate interne; 
- angajamentul ferm al României în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere la 

nivelul Europei, manifestat prin încheierea unor convenţii bilaterale.  
Cel mai important element care evidenţiază contribuţia deosebită a României la dezvol-

tarea acestui domeniu interdisciplinar, este legal de corectitudinea unor dispoziţii, care sunt de 
actualitate şi la acest moment, multe dintre acestea fiind preluate şi dezvoltate în conţinutul 
unor instrumente juridice internaţionale din acest domeniu. 
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Rezumat 
În cadrul lucrării am procedat la examinarea infracţiunii de loviri sau vătămări cauza-

toare de moarte, prin prisma noilor prevederi ale Codului penal. În cadrul examinării am 
avut în vedere elementele preexistente, conţinutul constitutiv, formele, modalităţile şi sancţiu-
nile prevăzute de lege, legătura cu alte infracţiuni, unele aspecte procesuale, precum şi 
precedentele legislative şi situaţiile tranzitorii. Elementele de noutate constau în examinarea 
infracţiunii cu trimitere directă la practica judiciară adoptată de instanţele de judecată din 
România, precum şi în propunerea de lege ferenda formulată, ce constă în necesitatea 
menţionării infracţiunii în primul capitol al titlului I din Codul penal, Partea specială. 
Lucrarea face parte dintr-un curs universitar ce urmează a fi publicat în acest an la o editură 
recunoscută din România. Studiul poate fi util atât teoreticienilor în domeniu, cât şi 
practicienilor dreptului penal, în care includem, organele de cercetare penală şi apărarea.  

Cuvinte-cheie: infracţiune; lovituri cauzatoare de moarte; elemente constitutive; prac-
tica judiciară. 

Introducere 

Făcând parte din grupul infracţiunilor contra persoanei, infracţiunea de loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte este prevăzută în Titlul I, Capitolul II cu titlul marginal „Infracţiuni contra 
integrităţii corporale şi sănătăţii” din Partea specială a Codului penal, la art. 195.  

Potrivit textului de incriminare, infracţiunea constă în lovirea sau alte acte de violenţă 
comise împotriva unei persoane, care a avut ca urmare decesul victimei. Deci, această 
infracţiune va subzista în condiţiile în care se comite, una dintre faptele prevăzute în art. 193 
sau 194 C. pen., cu praeterintenţie, iar urmarea a constat în moartea victimei. 

Dacă facem trimitere la legea anterioară precizăm că în ceea ce priveşte denumirea 
marginală şi conţinutul juridic, acestea sunt identice cu cele prevăzute în art. 183 din Codul 
penal din 1969. 

În ambele legi, infracţiunile de loviri sau alte violenţe ori cele de vătămare corporală, 
comise cu praeterintenţie, care au avut ca urmare moartea victimei, întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

Deosebirea dintre cele două reglementări se referă la regimul sancţionator, în legea nouă 
acesta fiind mai blând, închisoarea de la 6 la 12 ani, faţă de legea anterioară unde pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 15 ani. 

I. Elemente preexistente infracţiunii 

I.1. Obiectul juridic special. Deoarece infracţiunea examinată reprezintă o variantă 
agravată a infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi vătămare corporală (prevăzute în art. 193 
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şi art. 194 C. pen.), obiectul juridic al acesteia prezintă unele elemente de asemănare cu cel al 
infracţiunilor la care am făcut referire. 

În aceste condiţii, considerăm şi noi asemenea altor autori, că obiectul juridic special 
constă în relaţiile sociale care ocrotesc viaţa persoanei1. 

Într-o altă opinie se apreciază că obiectul juridic special priveşte „integritatea fizică sau 
sănătatea persoanei şi relaţiile sociale în legătură cu acestea; deopotrivă, având în vedere 
urmarea preterintenţionată a infracţiunii, va constitui obiect juridic şi viaţa persoanei şi 
relaţiile sociale în legătură cu dreptul la viaţă al altei persoane”2. 

În doctrina română recentă este criticată opţiunea legiuitorului privind menţionarea 
acestei infracţiuni în cadrul acestui capitol, având în vedere obiectul juridic diferit, faţă de 
celelalte infracţiuni din cadrul capitolului, arătându-se că „Prin prisma sistematizării înţe-
legem intenţia legiuitorului de a plasa această infracţiune după infracţiunile de lovire sau 
alte violenţe şi vătămare corporală, constituind o variantă agravată specifică a acestora. 
Prin prisma obiectului juridic lezat, însă, considerăm că această faptă ar fi trebuit inclusă în 
cadrul infracţiunilor contra vieţii, nejustificându-se includerea unei fapte comise din culpă 
(uciderea din culpă) în acea secţiune şi lăsarea în sfera infracţiunilor contra integrităţii 
corporale sau a sănătăţii a unei fapte praeterintenţionate care are ca urmare moartea 
victimei. Dacă legiuitorul ar fi dorit să fie coerent în reglementare, pornind de la simplu la 
complex şi lăsând, totuşi, pentru a putea fi înţelese, infracţiunile de loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte, ar fi început titlul cu infracţiunile contra integrităţii corporale sau 
sănătăţii, după care ar fi urmat infracţiunile contra vieţii, unde ar fi trebuit să se regăsească 
şi infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Această infracţiune nu ar fi 
trebuit să se regăsească în secţiunea dedicată infracţiunilor contra integrităţii corporale sau 
sănătăţii, deoarece atingerea adusă prin această infracţiune obiectului juridic menţionat mai 
sus este totală, fiind specifică infracţiunilor contra vieţii”3. 

După părerea noastră, opiniile autorului citat sunt corecte, mai ales pornind de la prin-
cipiul că sistematizarea incriminărilor în cadrul unui capitol, s-a realizat folosindu-se criteriul 
fundamental reprezentat de obiectul juridic de grup. Cu alte cuvinte, cu excepţia infracţiunii 
examinate, toate celelalte au fost grupate în cadrul titlurilor şi capitolelor avându-se în vedere 
obiectul juridic generic (de grup), iar ordinea numerotării în cadrul capitolelor a avut în 
vedere gravitatea infracţiunilor şi implicit importanţa valorii sociale apărate prin norma de 
incriminare. 

Având în vedere cele arătate mai sus, apreciem că infracţiunea în cauză trebuie menţio-
nată în Capitolul I, Titlul I din Partea specială a Codului penal. 

 
I.2. Obiectul material constă în corpul persoanei în viaţă, care ulterior este victimă a 

infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 
 
I.3. Subiecţii infracţiunii. Subiectul activ poate fi orice persoană fizică sau juridică care 

îndeplineşte condiţiile generale cerute de lege. În cazul în care fapta este comisă imediat după 

                                                 
1 A se vedea, în acelaşi sens, Vasile Dobrinoiu, în Vasile Dobrinoiu (coordonator), Ilie Pascu, Mihai Adrian 

Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, M.C. Sinescu, Noul Cod penal, 
Comentat, Partea specială, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 62. 

2 Mihail Udroiu, Drept penal, Partea specială, Sinteze şi grile, Ediţia 5, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2018, p. 66. 
3 Alexandru Boroi, Drept penal, Partea specială, Conform noului Cod penal, Ediţia 2, Editura C. H. Beck, 

Bucureşti, 2014, p. 82. 
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naştere sau în primele 24 de ore de la naştere de către mamă aflată într-o stare de tulburare, 
fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere ori vătămare a nou-născutului 
săvârşită de către mamă prevăzută în dispoziţiile art. 200 alin. (2) C. pen. Participaţia penală 
este posibilă este posibilă sub toate formele, respectiv: coautorat, instigare şi complicitate. 
Subiectul pasiv este persoana fizică în viaţă. 

 
Încadrarea juridică a faptei diferă, în funcţie de o anumită calitate pe care o poate avea 

subiectul pasiv, după cum urmează: 
- dacă victima este membru de familie se va reţine comiterea infracţiunii de violenţă în 

familie [art. 199 alin. (1) C. pen. raportat la art. 195 C. pen.].; 
- dacă victima este funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul 

autorităţii de stat, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea 
acestor atribuţii, sau dacă fapta este comisă împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte 
o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra unui membru de familie al 
funcţionarului sau a bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, fapta îndeplineşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de ultraj [art. 257 alin. (1) sau (2) C. pen., raportat la art. 195 C. pen]; 

- aceeaşi încadrare juridică se va realiza şi în cazul în care victima este un poliţist sau 
jandarm sau un membru de familie al acestora; 

- dacă victima este un judecător sau procuror aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, 
sau dacă fapta este comisă faţă de un judecător, procuror sau membru de familie al acestuia 
(ori împotriva bunurilor acestuia), în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj 
judiciar [art. 279 alin. (1), (2) sau (3) C. pen., raportat la art. 195 C. pen.]; 

- aceeaşi încadrare juridică va fi realizată şi în cazul în care victima este un avocat, un 
membru de familie al acestuia (precum şi bunurile), dacă fapta este comisă în legătură cu 
exercitarea profesiei. 

În toate împrejurările pluralitatea de subiecţi pasivi va atrage reţinerea pluralităţii de 
infracţiuni. 

II. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 

II.1. Situaţia premisă. În cazul acestei infracţiuni nu avem o situaţie premisă, caz în care 
conţinutul juridic este identic cu conţinutul constitutiv. 

 
II.2. Conţinutul constitutiv, în ceea ce priveşte latura obiectivă şi latura subiectivă sunt 

prezentate în cele ce urmează. 
 
II.2.1. Latura obiectivă în cazul acestei infracţiuni cuprinde elementul material, urmarea 

imediată şi legătura de cauzalitate. 
Elementul material al laturii obiective se realizează prin acţiuni sau inacţiuni identice cu 

cele cu cele prin care se realizează elementul material al laturii obiective în cazul infracţiu-
nilor de lovirea sau alte violenţi sau vătămare corporală, motiv pentru care nu mai intervenim 
cu alte explicaţii. 

Urmarea imediată constă în decesul victimei, care poate interveni imediat după exercitarea 
acţiunii sau inacţiunii incriminate sau după trecerea unei anumite perioade de timp. 
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Legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea incriminată şi rezultatul produs 
care constă în moartea victimei trebuie stabilită de fiecare dată. Legătura de cauzalitate nu va 
fi înlăturată dacă, pe lângă acţiunea sau inacţiunea inculpatului se adaugă şi alţi factori inde-
pendenţi de voinţa acestuia (a inculpatului),cum ar fi: vârsta victimei, constituţia slăbită a 
victimei, care poate fi asociată cu existenţa altor afecţiuni, refuzul victimei de a fi spitalizată 
ori de a respecta tratamentul recomandat etc. 

În practica judiciară s-a decis că fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în cazul în care inculpatul a lovit victima cu 
palma în zona mandibulară, cu consecinţa dezechilibrării acesteia, căderii la sol şi lovirii la 
cap, din care cauză persoana vătămată a încetat din viaţă4, sau atunci când victima a fost lovită 
cu consecinţa unor contuzii cranio-cerebrale vindecabile în 7-8 zile, dar care au declanşat o 
meningită acută, survenită la un organism cu grave alterări hepato-renale şi miocardice, cu 
urmarea morţii victimei5. 

În ceea ce priveşte stabilirea legăturii de cauzalitate, în practica judiciară s-a decis că fapta 
de a aplica victimei numeroase lovituri, cauzându-i multiple echimoze şi fractură de col 
femural, nu constituie infracţiunea de omor dacă decesul survine după o lună, ca urmare a unei 
bronho-pneumonii, complicaţie apărută în evoluţia fracturii de femur. Întrucât victima nu a fost 
dusă la spital, aşa cum a recomandat medicul, fiind necorespunzător îngrijită, cauzalitatea 
indirectă dintre agresiune şi deces nu constituie temei pentru a se reţine săvârşirea infracţiunii 
de omor, ci pe aceea de vătămări cauzatoare de moarte prevăzută în art. 183 C. pen.6 

Într-o altă speţă s-a decis că, „Pentru existenţa infracţiunii de loviri sau vătămări cauza-
toare de moarte nu este necesar, sub raport obiectiv, ca activitatea făptuitorului să fi provocat 
singură moartea victimei, ci este suficient a se constata că între această activitate şi decesul 
victimei există raport de cauzalitate. În speţă, victima, în vârsta de 69 de ani, prezenta o 
arterioscleroză cerebrală severă veche, cu insuficienţă circulatorie cerebrală avansată şi leziuni 
cardiace; rupturile vasculare cerebrale – care au dus la hemiplegie, cu imobilizare, urmată de 
complicaţii septice bronhice şi moarte – au fost provocate însă de traumatismul facial, datorat 
activităţii inculpatului, evoluţia gravă fiind favorizată de leziunile vasculare masive 
preexistente. Există deci raport de cauzalitate între fapta inculpatului şi decesul victimei”7. 

De asemenea, „Se va reţine săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte dacă 
inculpatul aplică o lovitură de cuţit victimei, chiar dacă moartea acesteia a survenit din cauza 
unei septicemii datorate refuzului victimei de a fi spitalizată; septicemia nu întrerupe lanţul 
cauzal dintre activitatea inculpatului şi moartea victimei, deoarece septicemia a avut ca punct 
de plecare plaga înjunghiată produsă de inculpat”8  

 
II.2.2. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care se comite această infracţiune este 

praeterintenţia (intenţia depăşită), deoarece acţiunea de lovire sau vătămare corporală se 
                                                 

4 C.S.J., Secţia penală, decizie nr. 456/1999, în R.D.P. nr. 4/1999, p. 147. 
5 C.S.J., Secţia penală, decizia nr. 1173/2002, în R.D.P. nr. 3/2003, p. 120. 
6 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu, în Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Angelica Daniela 

Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, Practică judiciară în 
materie penală, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 99; C.S.J., Secţia penală, 
decizia nr. 1305 din 14 martie 2003, disponibilă pe www.scj.ro. 

7 Trib. Suprem, secţia penală, decizia nr. 209/1977, în Repertoriu 1976-1980, p. 244, în M. Udroiu, op. cit., p. 67. 
8 Trib. Suprem, secţia penală, decizia nr. 1166/1978, în G. Antoniu, C. Bulai (coord.), P.J.P. – vol. III, p. 71, 

în M. Udroiu, op. cit., p. 68. 
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comite cu intenţie, iar urmarea mai gravă produsă, respectiv moartea victimei, se datorează 
culpei făptuitorului. 

În cazul în care nu se reţine culpa făptuitorului în ceea ce priveşte rezultatul mai grav 
(moartea victimei), în sarcina acestuia se va reţine una din cele două infracţiuni pe care le-a 
comis cu intenţie (lovirea sau alte violenţe ori vătămarea corporală). 

În doctrină, precum şi în practica judiciară s-a subliniat necesitatea identificării tuturor 
elementelor de fapt în vederea realizării diferenţei dintre infracţiunea de omor, cea de ucidere 
din culpă şi infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

Astfel, în practica judiciară s-a decis că fapta de lovire în urma căreia s-a produs decesul 
victimei este susceptibilă de a fi încadrată în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte numai în măsura în care rezultatul letal este consecinţa culpei infractorului, care nu a 
prevăzut acest rezultat, deşi trebuia şi putea să-l prevadă. Atunci când infractorul acceptă 
moartea victimei ca rezultat posibil al faptei sale, poziţie subiectivă ce trebuie apreciată nu 
numai în raport cu modul în care el a acţionat, ci şi cu precaritatea capacităţii de rezistenţă a 
victimei, încadrarea juridică ce trebuie date faptei este aceea de omor cu intenţie indirectă9 
sau spre deosebire de infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, care se săvâr-
şeşte cu praeterintenţie, infracţiunea de omor se săvârşeşte, sub aspectul laturii subiective, fie cu 
intenţie directă, fie cu intenţie indirectă, ţinând seama de caracterul invulnerabil al instru-
mentului folosit, zona vitală vizată, intensitatea loviturilor aplicate şi eventuala ei repetare10. 

Într-o altă speţă s-a decis că în situaţia în care inculpatul, acţionând cu intenţia de a 
produce suferinţe fizice unei persoane, din neprevedere sau uşurinţă cauzează moartea 
acesteia, fapta constituie infracţiunea de vătămări cauzatoare de moarte prevăzută în art. 183 
C. pen., iar nu aceea de ucidere din culpă prevăzută în art. 178 din acelaşi cod11. 

De asemenea, în cazul în care acţiunea făptuitorului, cum este trântirea şi rostogolirea 
unei persoane pe sol, a fost comisă cu intenţie, iar decesul acesteia s-a produs din culpă, prin 
depăşirea intenţiei, fapta nu constituie infracţiunea de ucidere din culpă, ci aceea de vătămări 
cauzatoare de moarte prevăzută în art. 183 C. pen.12 

Totodată, fapta inculpatului care, aplicând victimei un pumn în zona feţei, a determinat 
astfel căderea, lovirea victimei cu capul de dunga unei servante din lemn şi, în cele din urmă, 
decesul întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte, iar nu pe cele ale infracţiunii de ucidere din culpă. Spre deosebire de uciderea din 
culpă, în cazul căreia culpa priveşte atât lovirea victimei, cât şi rezultatul letal produs, în 

                                                 
9 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu în Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Angelica Daniela 

Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, op. cit., pp. 99-100; 
C.S.J., Secţia penală, decizia nr. 1472 din 20 aprilie 1999, în G. Ionescu, I. Ionescu, op. cit., p. 213 şi Tudorel Toader, A. 
Stoica, Nicoleta Cristuş, Codul penal şi legile speciale, doctrină, jurisprudenţă, decizii ale Curţii Constituţionale, 
hotărâri C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 283. 

10 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu în Alexandru Boroi (coordonator) Ion Rusu, Angelica Daniela 
Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, op. cit., p. 99; C.S.J., 
Secţia penală, decizia nr. 1559 din 23 aprilie 1999, în G. Ionescu, I. Ionescu, op. cit., p. 205 şi Tudorel Toader, A. Stoica, 
Nicoleta Cristuş, op. cit., p. 283. 

11 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu în Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Angelica Daniela 
Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, op. cit., p. 101; C.S.J., 
Secţia penală, decizia nr. 2097 din 18 decembrie 1991, în G. Ionescu, I. Ionescu, op. cit., pp. 273-274. 

12 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu în Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Angelica Daniela 
Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, op. cit., p. 101; C.S.J., 
Secţia penală, decizia nr. 351 din 14 februarie 1996, în G. Ionescu, I. Ionescu, op. cit., pp. 274-275. 
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privinţa infracţiunii prevăzute de art. 183 C. pen., făptuitorul acţionează cu praeterintenţie, 
ceea ce înseamnă că numai rezultatul letal al faptei sale, mai grav decât cel urmărit sau 
acceptat, se produce din culpă13. 

III. Forme, modalităţi, sancţiuni 

III.1. Forme. Actele de pregătire nu sunt sancţionate, iar tentativa nu este posibilă. 
Consumarea infracţiunii are loc la momentul în care a intervenit decesul victimei; poate 

exista şi un moment al epuizării. 
 
III.2. Modalităţi. Infracţiunea este prevăzută sub o singură modalitate normativă (tip), 

care se va reţine de fiecare dată atunci când acţiunea sau inacţiunea incriminată a avut ca 
urmare moartea victimei. 

 
III.3. Sancţiuni. Sancţiunea prevăzută de lege este închisoarea de la 6 la 12 ani. 

IV. Explicaţii complementare 

IV.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea examinată prezintă unele elemente de 
asemănare cu infracţiunea de ucidere din culpă, cu deosebirea că în cazul acestei din urmă 
infracţiuni, făptuitorul execută acţiunea sau inacţiunea incriminată din culpă, rezultatul fiind 
acelaşi, respectiv, moartea victimei. 

Unele elemente de asemănare se pot identifica şi în ceea ce priveşte infracţiunea de 
omor, cu precizarea că în acest caz fapta se comite cu intenţie, în timp ce în cazul infracţiunii 
examinate forma de vinovăţie este praeterintenţia.  

De asemenea, în cazul în care lovirea, violenţele sau vătămarea corporală au avut ca 
rezultat moartea victime, aceste două infracţiuni sunt absorbite în conţinutul infracţiunii de 
loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 

 
IV.2. Unele aspecte procesuale. Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, iar, de 

regulă, competenţa de judecată în primă instanţa aparţine tribunalului în circumscripţia căruia 
a fost comisă infracţiunea. 

În cazul în care subiectul activ al infracţiunii are anumită calitate (procuror, judecător, 
deputat etc), competenţa de judecată în primă instanţă aparţine curţii de apel sau Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. 

Competenţa de a efectua urmărirea penală este a procurorului de la parchetul de pe lângă 
tribunalul competent a judeca acea cauză în primă instanţă sau procurorul din cadrul 
parchetelor ierarhic superioare. 

V. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 

V.1. Precedente legislative. Infracţiunea examinată a fost prevăzută în art. 241 din Codul 
penal de la 1865 şi art. 475 din Codul penal Carol al II-lea. 
                                                 

13 Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu în Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Angelica Daniela 
Chirilă, Gina Livioara Goga, Ana-Alina Ionescu-Dumitrache, Minodora-Ioana Balan-Rusu, op. cit., pp. 101-102; 
C. A. Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 105/2000, C.P.J.P. 2000, în Tudorel Toader, A. Stoica, Nicoleta 
Cristuş, op. cit., p. 285. 
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V.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Facem precizarea că 
potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (2) lit. b) C. pen., această infracţiune este imprescriptibilă, 
atât în ceea ce priveşte răspunderea penală cât şi în ceea ce priveşte executarea pedepsei. 

În acest context aplicarea legii penale mai favorabile va fi permanent de actualitate. 
Examinarea dispoziţiilor celor două legi, în ceea ce priveşte limitele minime şi maxime 

ale pedepsei, conduce la concluzia că, de regulă, atunci când instanţa se orientează spre 
aplicarea unei pedepse orientate spre maximul special, legea penală mai favorabilă va fi legea 
nouă (deoarece prevede un maxim mai scăzut (12 ani faţă de 15 ani închisoare în legea 
anterioară), iar în cazul în care instanţa se orientează spre aplicarea unei sancţiuni orientate 
spre minimul special, legea penală mai favorabilă va fi legea veche care prevede un minim 
special mai scăzut (5 ani închisoare faţă de 6 ani). 

Cu toate acestea, în raport de împrejurările concrete ale comiterii fiecărei fapte, şi în special 
de reţinerea unor circumstanţe atenuante sau agravante, concurs de infracţiuni, recidivă etc., 
legea penală mai favorabilă poate fi oricare. 

Nu mai insistăm cu prezentarea acestora, deoarece sunt identice cu cele menţionate în 
secţiunile anterioare la care facem trimitere. 

Concluzii 

Examinarea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte a evidenţiat impor-
tanţa menţinerii acesteia în Codul penal, având în vedere pe de o parte rata criminalităţii care 
este destul de ridicată la acest moment, cât şi gravitatea deosebită a acestei fapte. 

Practica judiciară adoptată de instanţele de judecată din România, a evidenţiat o anumită 
consecvenţă în aplicarea dispoziţiilor legii, în care esenţial rămâne stabilirea raportului de 
cauzalitate dintre acţiunea incriminată şi rezultatul produs. 

Un aspect deosebit de important este reprezentat de propunerea de lege ferenda, prin care 
am solicitat, includerea infracţiunii în grupul infracţiunilor contra vieţii, în cadrul capitolului 
I, Titlul I, din Partea specială a Codului penal.  
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Rezumat 
În prezenta lucrare am procedat la examinarea infracţiunii de lăsare fără ajutor a unei 

persoane aflate în dificultate. În cadrul examinării am avut în vedere elementele preexistente, 
conţinutul constitutiv, formele, modalităţile şi sancţiunile prevăzute de lege, precum şi unele 
aspecte procesuale, precedentele legislative şi situaţiile tranzitorii. Elementele de noutate 
constau tocmai în examinarea efectuată prin prisma noilor dispoziţii ale Codului penal în 
vigoare. Lucrarea face parte dintr-un curs universitar ce urmează a fi publicat în acest an la 
o editură recunoscută din ţară. Aşa cum este concepută, lucrarea poate fi utilă atât mediului 
universitar cât şi practicienilor din domeniul ştiinţelor penale. 

Cuvinte-cheie: infracţiune; lăsarea fără ajutor; conţinut constitutiv, situaţii tranzitorii. 

Introducere 

Infracţiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, este prevăzută în 
cadrul Titlului I, Capitolul V din partea specială a Codului penal la art. 203.  

Infracţiunea prezintă o singură modalitate şi constă în omisiunea de a acorda ajutorul 
impus de starea în care se află o persoană sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel 
care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are 
posibilitatea de a se salva. 

Prin această incriminare, este sancţionată „încălcarea unei obligaţii elementare a ori-
cărei persoane de solidaritate umană şi de înţelegere faţă de o persoană aflată în primejdie şi 
a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi care nu are putinţa de a se 
salva. Asemenea fapte aduc atingere gravă relaţiilor de bună convieţuire fiind expresia unei 
indiferenţe considerabile faţă de cei din jur”1. 

Infracţiunea prezintă unele elemente de asemănare cu infracţiunile prevăzute în 
dispoziţiile art. 315 şi 316 din Codul penal din 1969, şi parţial, cu dispoziţiile art. 314 C. pen. 
din 1969. 

Spre deosebire de incriminările din legea anterioară, în legea în vigoare este prevăzută şi 
o cauză justificativă specială care va fi incidentă în situaţia în care prin acordarea ajutorului, 
autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
sa. 

Un alt element de diferenţiere priveşte denumirea marginală, obligaţia de a anunţa de 
îndată autorităţile, precum şi situaţia în care se află persoana în cauză (în pericol faţă de 
menţiunea anterioară - în primejdie). 
                                                 

1 Tudorel Toader în George Antoniu (coordonator), George Antoniu, Versavia Brutaru, Constantin Duvac, 
Ion Ifrim, Daniela-Iulia Lămăşanu, Ilie Pascu, Marieta Safta, Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, 
Explicaţiile Noului Cod Penal, Vol. III,Art. 188-256, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 117. 
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I. Elemente preexistente infracţiunii 

I.1. Obiectul juridic. Obiectul juridic este reprezentat de relaţiile sociale care privesc 
viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei. 

 
I.2. Obiectul material. Infracţiunea examinată nu are obiect material. 

I.3. Subiecţii infracţiunii 

a) Subiectul activ. Subiect activ poate fi orice persoană fizică care poate răspunde penal. 
Nu poate fi subiect activ al acestei infracţiuni persoana care prin acţiunea sau inacţiunea sa a 
adus victima în situaţia de a-i fi pusă în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, 
această persoană urmând a răspunde pentru fapta prin care victima a ajuns în această situaţie 
(cum ar fi infracţiunea de vătămare corporală). 

Participaţia penală este posibilă sub forma instigării sau a complicităţii; deoarece este o 
infracţiune omisivă, coautoratul nu este posibil. 

b) Subiectul pasiv. Subiect pasiv poate fi orice persoană fizică care se află într-o situaţie 
specială, în sensul că, viaţa, integritatea corporală şi sănătatea acesteia i-au fost puse în 
pericol, care este lipsită de posibilitatea de a se salva singură. 

Situaţia specială în care se află victima poate fi provocată de comiterea unei infracţiuni 
asupra sa (vătămare corporală), de o calamitate naturală (cutremur, inundaţii etc.) sau de o 
altă împrejurare (căderea într-un lac, căderea într-o prăpastie etc.). 

În doctrină s-a susţinut că „lipsa putinţei de a se salva poate fi consecinţa fie a unor 
împrejurări obiective, cum ar fi situaţia locului (de exemplu, se află într-o prăpastie), natura 
primejdiei, fie a unor împrejurări subiective, neavând forţe proprii de a înlătura primejdia şi 
nici altă posibilitate de salvare (de exemplu, cel acoperit de zăpadă nu mai poate să se ridice 
sau nu mai poate merge din cauza unei boli grave sau infirmităţi etc.). În situaţia în care cel 
în pericol poate scăpa de primejdie, fapta nu constituie infracţiune, întrucât nu ne aflăm în 
prezenţa „lipsei de putinţă de a se salva”2. 

II. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 

II.1. Situaţia premisă. În cazul acestei infracţiuni situaţia premisă constă în existenţa 
unei persoane aflate în dificultate care datorită acestei situaţii speciale în care se află are 
nevoie de ajutor. 

II.2. Conţinutul constitutiv 

II.2.1. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective se poate realiza prin 
două inacţiuni alternative. 

Prima inacţiune constă în omisiunea de a acorda ajutorul necesar unei persoane a cărei 
viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are posibilitatea de a se salva. 

Prin omisiunea de a acorda ajutorul necesar se înţelege „neacordarea de către cel care 
a găsit persoana aflată în primejdie a ajutorului necesar pentru înlăturarea primejdiei (de 
exemplu cel găsit rănit nu este ridicat, nu este bandajat, nu este dus la spital, nu se încearcă 

                                                 
2 Norel Neagu în Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim 

Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod Penal, Comentat, Partea specială, Ediţia a III-a, 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 101. 
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salvarea celui ce se găseşte pe punctul de a se îneca). Prin ajutor necesar se înţelege 
efectuarea unei acţiuni utile”3. 

De asemenea, omisiunea de a acorda ajutorul necesar poate fi incidentă şi în situaţiile în 
care victima este găsită pe un câmp pe timpul iernii şi este în pericol de a îngheţa, iar autorul 
nu-i acordă ajutorul necesar, victima este găsită întâmplător căzută într-o prăpastie, accidentată 
grav, iar autorul, deşi are posibilitatea, nu-i acordă ajutorul necesar. 

Infracţiunea va exista chiar şi în ipoteza în care autorul omite să acorde ajutor unei 
persoane aflate în pericol, „chiar dacă era previzibil că nu poate fi înlăturată situaţia pericu-
loasă, afectarea vieţii, integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei fiind inevitabil în 
viitor”4. 

Pentru existenţa infracţiunii nu este necesar ca victima să solicite expres ajutorul, 
important fiind ca autorul să perceapă pericolul în care se află victima, precum şi faptul că 
aceasta nu are posibilitatea de a se salva, fie singură, fie prin intervenţia unor alţi factori. 

Fapta nu va întruni elementele constitutive ale infracţiunii sub aspect obiectiv, în situaţia 
în care, „din cauza nepriceperii sau absenţei unor cunoştinţe de specialitate sau din orice 
motive nu se realizează înlăturarea pericolului sau se agravează starea victimei”5. O aseme-
nea împrejurare poate fi incidentă în cazul în care, autorul intervine pentru acordarea 
ajutorului unei victime a unui accident rutier, dar datorită nepriceperii sau a lipsei unor 
cunoştinţe, ajutorul dat nu este cel necesar. 

Cerinţe esenţiale. Potrivit doctrinei, „pentru existenţa cerinţei esenţiale este necesar, să 
existe pe de o parte, posibilitatea făptuitorului de a acorda acest ajutor, iar, pe de altă parte, 
inexistenţa unui pericol grav cu privire la viaţa, integritatea corporală sau sănătatea celui 
chemat să acorde ajutorul”6. 

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru persoana aflată în situaţia de a nu 
se putea salva singură. 

Legătura de cauzalitate trebuie stabilită în fiecare cauză. 
A doua inacţiune prin care se realizează elementul material al laturii obiective constă în 

omisiunea de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, 
integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva. 

Omisiunea de a anunţa de îndată autorităţile presupune în neaducerea la cunoştinţa 
autorităţilor a faptului că o persoană se află în pericol. 

În sensul dorit de legiuitor, autorităţile sunt reprezentate de cele din domeniul sanitar, de 
ordine şi siguranţă publică sau administrative (avem aici în vedere pompieri, poliţie, pri-
mărie). În condiţiile actuale, anunţarea autorităţilor se poate realiza telefonic (dacă persoana 
are telefon asupra sa), prin sistemul 112. 

În cazul în care o persoană nu poate acorda ajutorul necesar salvării victimei, din motive 
obiective (nu ştie să înoate), acesta va răspunde pentru comiterea infracţiunii, dacă nu anunţă, 
de îndată autorităţile. 

                                                 
3 Ion Oancea în Vintilă Dongoroz (coordonator), Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif 

Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşca, Explicaţiile Teoretice ale Codului Penal 
Român, Vol. IV, Partea specială, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 631. 

4 Mihail Udroiu, Drept penal, Partea specială, Ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018, p. 105. 
5 Ibidem, p. 105. 
6 Tudorel Toader în George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), George Antoniu, Versavia Brutaru, 

Constantin Duvac, Ion Ifrim, Daniela-Iulia Lămăşanu, Ilie Pascu, Marieta Safta, Constantin Sima, Tudorel Toader, 
Ioana Vasiu, Explicaţiile Noului Cod Penal, Vol. III, Art. 188-256, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 118. 
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Cerinţe esenţiale. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca omisiunea să privească o 
persoană găsită de făptuitor în condiţiile expres prevăzute în textul de incriminare.  

De asemenea, în cazul celei de-a doua inacţiuni, omisiunea trebuie să privească 
anunţarea autorităţilor, de îndată. Se va reţine această infracţiune chiar dacă, făptuitorul a 
anunţat autorităţile, dar nu de îndată aşa cum prevede legea, ci ulterior, iar rezultatul faptei 
sale este cel prevăzut în norma de incriminare. 

Urmarea imediată constă în provocarea unei stări de pericol pentru viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea persoanei aflată în neputinţa de a se salva. 

Între inacţiunea făptuitorului şi rezultatul produs trebuie să se constate existenţa legăturii 
de cauzalitate. 

 
II.2.2. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie este intenţia cu ambele forme, directă sau 

indirectă. Această infracţiune nu se poate comite din culpă. 
Mobilul şi scopul nu au nicio relevanţă juridică cu privire la existenţa infracţiunii, acestea 

prezentând importanţă (atunci când se constată existenţa lor), în procesul de individualizare a 
sancţiunii de drept penal ce urmează a fi aplicată de către instanţa de judecată. 

III. Forme, modalităţi, sancţiuni 

III.1. Forme. Actele de pregătire şi tentativa nu sunt pedepsite. 
Infracţiunea se consumă în momentul în care cel care găseşte persoana aflată în pericol, 

nu acordă ajutorul necesar, sau în situaţia existenţei celei de-a doua inacţiuni alternative, în 
momentul în care nu anunţă de îndată autorităţile. 

 
III.2. Modalităţi. Infracţiunea examinată prezintă două modalităţi normative tip, care 

constau în omisiunea acordării ajutorului necesar victimei şi respectiv, omisiunea sesizării de 
îndată a autorităţilor. 

 
III.3. Sancţiuni. Sancţiunea prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la un an sau 

amenda. 

IV. Cauza justificativă specială 

În art. 203 alin. (2) este prevăzută o cauză justificativă specială, care va fi incidentă în 
cazul în care, persoana care găseşte victima în situaţia descrisă în norma de incriminare  
(a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva), 
prin acordarea ajutorului sar expune la un pericol grav referitor la viaţa, integritatea corporală 
sau sănătatea sa. 

Observăm faptul că această cauză justificativă specială va putea fi reţinută numai în cazul 
primei inacţiuni respectiv omisiunea de a acorda ajutorul necesar, nu şi în cazul celei de-a 
doua care constă în omisiunea de a anunţa de îndată autorităţile. 

Nu va fi avută în vedere situaţia persoanelor care prin natura atribuţiilor de serviciu 
intervin sau sunt obligate să intervină în situaţii de risc maxim, cum este cazul poliţiştilor, 
militarilor, pompierilor, salvamarilor sau salvamontiştilor. 

De asemenea, nu se va putea reţine cauza justificativă în cazul în care pericolul la care s-
ar fi expus autorul este redus. 
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În ceea ce priveşte pericolul grav la care s-ar expune şi care vizează viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea făptuitorului, acesta trebuie apreciat in concreto, luându-se în calcul 
persoana acestuia, nivelul de pregătire, experienţa de viaţă, vârsta, aptitudini, abilităţi etc.7. 

V. Explicaţii complementare 

V.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea examinată prezintă unele legături cu 
infracţiunile contra vieţii şi infracţiunile contra integrităţii corporale sau sănătăţii, precum şi 
cu infracţiunea de împiedicarea ajutorului. 

  
V.2. Unele aspecte procesuale. Competenţa de judecată în primă instanţă aparţine, de 

regulă, judecătoriei în circumscripţia căreia a fost comisă fapta, cu excepţia cazurilor în care 
competenţa aparţine instanţelor superioare în grad, competenţă determinată de calitatea 
subiectului activ. 

Urmărirea penală se efectuează de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare 
sub supravegherea procurorului, sau de către procuror, iar acţiunea penală se pune în mişcare 
din oficiu. 

VI. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 

VI.1. Precedente legislative. Această infracţiune a fost prevăzută în legislaţia română 
pentru prima dată în art. 489 din Codul penal Carol al II-lea. 

 
VI.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. În situaţii tranzitorii 

legea penală mai favorabilă poate fi atât legea în vigoare, cât şi legea veche. 
Astfel, de regulă, dacă instanţa apreciază că trebuie să aplice o pedeapsă orientată spre 

minimul special, legea penală mai favorabilă va fi legea veche, iar dacă apreciază că se 
impune aplicarea unei pedepse orientată spre maximul special, legea penală mai favorabilă va 
fi oricare dintre ele.  

În situaţia reţinerii unor circumstanţe atenuante, legea penală mai favorabilă va fi legea 
veche, iar dacă se reţin circumstanţe agravante legea penală mai favorabilă va fi legea nouă. 

Concluzii  

Infracţiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate a fost prevăzută în 
legea română şi în Codul penal Carol al II-lea, textul fiind ulterior preluat cu unele 
îmbunătăţiri substanţiale în Codul penal din 1969 în art. 315 şi 316. 

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, textul în cauză a fost preluat şi introdus 
în legea penală în conţinutul unui singur articol.  

Textul în cauză a fost simplificat, actuala reglementare fiind superioară celor precedente. 
În ceea ce priveşte necesitatea menţinerii în Codul nostru penal a unei asemenea infrac-

ţiuni, apreciem că acest lucru se impune, deoarece această faptă prezintă încă anumite riscuri în 
societate, aspect ce necesită sancţionarea penală a persoanelor care comit astfel de inacţiuni. 

Într-o concluzie generală apreciem necesitatea menţinerii incriminării în Codul penal în 
vigoare. 
                                                 

7 A se vedea, în acelaşi sens şi M. Udroiu, op. cit., p. 108. 
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Rezumat 
Prescripţia răspunderii penale - instituţie de drept penal substanţial care înlătură/stinge 

dreptul statului de a sancţiona pe infractor după trecerea unui anumit interval de timp, 
neavând relevanţă dacă infracţiunea a fost sau nu descoperită, ori infractorul identificat - 
operează din oficiu, de plin drept, în legătură cu orice infracţiune (exceptând cazurile 
prevăzute de lege) şi pentru orice infractor (persoană fizică majoră sau minoră, respectiv 
persoană juridică) [1]. Altfel spus, prescripţia răspunderii penale constă în stingerea rapor-
tului juridic penal de conflict, născut prin săvârşirea unei infracţiuni, ca urmare a nereali-
zării lui într-un anumit termen prevăzut de lege [2]. În cuprinsul lucrării sunt analizate 
aspectele generale cu privire la prescripţia răspunderii penale a minorului, în strânsă 
legătură cu dispoziţiile referitoare la răspunderea penală a minorului şi măsurile educative 
aplicabile. Dispoziţiile comune referitoare la termenele de prescripţie, excepţiile (infrac-
ţiunile imprescriptibile), cauzele de întrerupere şi suspendare a termenelor, prescripţia exe-
cutării măsurilor educative şi efectele, sunt de asemenea prezentate. Prezentul material are 
rolul de a ajuta la înţelegerea şi interpretarea cât mai corectă şi unitară a caracteristicilor 
generale referitoare la instituţiile în cauză.  

Cuvinte-cheie: prescripţie; răspundere penală; minor; termene; întrerupere; suspendare. 

Introducere 

Nеgând tradiţia еxistеntă la noi în сееa се privеştе rеglеmеntarеa răspundеrii pеnalе a 
minorilor, lеgiuitorul Сodului pеnal a сonсеntrat în Titlul V al Părţii gеnеralе a aсеstuia, toatе 
normеlе dе drеpt substanţial privitoarе la rеgimul sanсţionator spесifiс minorilor dеlinсvеnţi, 
dеosеbit faţă dе rеgimul sanсţionator сomun, apliсabil unor infraсţiuni сomisе dе adulţi. Sub 
aсеst aspесt, Сodul pеnal român sе însсriе printrе sistеmеlе dе drеpt pеnal în сarе rеgimul 
sanсţionator spесifiс infraсtorilor minori еstе prеvăzut în Сodul pеnal (сum sunt сodurilе 
pеnalе italian, еlvеţian, rus, сodurilе pеnalе alе fostеlor ţări soсialistе din Еuropa Сеntrală şi 
dе Еst şi altеlе) şi sе dеosеbеştе dе altе sistеmе dе drеpt pеnal, сum sunt sistеmеlе franсеz, 
spaniol, gеrman, bеlgian şi altеlе, în сarе răspundеrеa pеnală a minorilor еstе rеglеmеntată 
prin lеgi spесialе (dе еxеmplu, Ordonanţa nr. 45-174 din 2 fеbruariе 1945 privind dеlinсvеnţa 
infantilă în Franţa, Lеgеa din 8 apriliе 1964 privind protесţia tinеrеtului în Bеlgia, Lеgеa 
pеntru minori din 1923 în Gеrmania, Lеgеa din 2000 privind răspundеrеa pеnală a minorilor 
în Spania еtс.) [3].  

Cu toate acestea, în privinţa instituţiei prescripţiei răspunderii penale în cazul faptelor 
comise de către minori, legiuitorul a păstrat rеgula tradiţională сă tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a 
răspundеrii pеnalе sе rеduс la jumătatе pеntru сеi сarе la data săvârşirii infraсţiunii еrau 
minori (dispoziţie identică cu cea din codul penal anterior) 
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I. Prеsсripţia răspundеrii pеnalе a minorilor 

Dispoziţiilе art. 131 С. pеn. au сorеspondеnt în cele ale art. 129 С. pеn. antеrior, сarе 
prеvеdеau сă tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a răspundеrii pеnalе şi a еxесutării pеdеpsеi sе rеduс la 
jumătatе pеntru сеi сarе la data săvârşirii infraсţiunii еrau minori. Trebuie subliniat faptul că 
prevederile din Сodul penal nu se rеfеră la tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a еxесutării pеdеpsеi, 
dеoarесе Noul Сod pеnal nu mai prеvеdе pеdеpsе pеntru infraсtorii minori, în sсhimb, în 
Сodul pеnal sе prесizеază сă tеrmеnеlе dе prеsсripţiе sе întrеrup sau sе suspеndă în сondiţiilе 
prеvăzutе dе lеgе pеntru majori, еxpliсându-sе astfеl rеgula prеvăzută impliсit în Сodul pеnal 
antеrior [4]. 

Prеsсripţia, una dintrе сauzеlе сarе înlătură răspundеrеa pеnală, aсţionеază în aсеlaşi 
mod сa şi în сazul răspundеrii pеnalе a minorilor, făсând сa, odată сu trесеrеa timpului, dе la 
săvârşirеa unеi infraсţiuni fără сa făptuitorul să fiе tras la răspundеrе şi sanсţionat pеntru 
aсеasta, să dispară nесеsitatеa soсială a tragеrii la răspundеrе a aсеstuia după trесеrеa unui 
anumit tеrmеn prеvăzut dе lеgе. Rеgula arе сa tеmеi spесifiсul infraсţiunilor săvârşitе dе minori, 
pеriсulozitatеa mai rеdusă a aсеstora, rеzonanţa soсială mai miсă şi, în gеnеrе, posibilitatеa сa 
fapta săvârşită dе minor să dispară mai rеpеdе din сonştiinţa сolесtivităţii. Aсеlеaşi raţiuni 
сarе justifiсă rеnunţarеa la pеdеapsă сa sanсţiunе pеntru infraсţiuni săvârşitе dе minori sunt 
invoсatе în gеnеral şi сu privirе la rеduсеrеa tеrmеnеlor dе prеsсripţiе a răspundеrii pеnalе a 
aсеstora. În sсhimb, aşa сum sе subliniază în dispoziţiilе art. 131 С. pеn., сauzеlе dе întrеru-
pеrе sau dе suspеndarе a сursului prеsсripţiеi răspundеrii pеnalе, сa şi еfесtеlе aсеstora sunt 
aсеlеaşi şi сu privirе la prеsсripţia răspundеrii pеnalе a minorilor. 

Întruсât în ambеlе сoduri pеnalе sе prеvеdе aсееaşi rеgulă a rеduсеrii la jumătatе a 
tеrmеnеlor dе prеsсripţiе a răspundеrii pеnalе a minorului, iar potrivit dispoziţiilor art. 154  
С. pеn. şi a сеlor alе art. 129 С. pеn. antеrior, tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a răspundеrii pеnalе 
sunt aсеlеaşi, în situaţii tranzitorii nu sе punе problеma apliсării lеgii pеnalе mai favorabilе. 

Art. 131 C. pen. dispune că termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în 
art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se 
întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori. Coroborând această 
normă cu cele reglementate de art. 153 şi art. 154 C. pen. concluzionăm că: 

a. prescripţia înlătură răspunderea penală; 
b. prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul infracţiunilor de genocid, contra uma-

nităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise, implicit în cazul infracţiunilor 
prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei. De ase-
menea, prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute art. 188 şi 
189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei pentru care nu s-a împlinit 
termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii. 

c. termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: 
- 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă 

sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; 
- 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare 

de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 
- 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 

5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani; 
- 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 

un an, dar care nu depăşeşte 5 ani; 
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- 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu 
depăşeşte un an sau amenda. 

În privinţa termenelor de prescripţie regulile sunt următoarele: 
a. regula este că acestea încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii; 
b. în cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii; 
c. în cazul infracţiunilor continuate, termenul curge de la data săvârşirii ultimei acţiuni 

sau inacţiuni; 
d. în cazul infracţiunilor de obicei, termenul curge de la data săvârşirii ultimului act. 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi, în interpretarea şi 

aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal, a stabilit că „prin data 
săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a 
răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea 
unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înţelege momentul 
apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit” [5]. 

- în cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să 
curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa 
corespunzătoare rezultatului definitiv produs. 

- în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, al celor de trafic şi exploatare 
a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de 
un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. 
Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să 
curgă de la data decesului. 

Art. 155 C. pen. reglementează instituţia întreruperii cursului prescripţiei răspunderii 
penale. Astfel, s-a stabilit regula conform căreia cursul termenului prescripţiei răspunderii 
penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. În legătură cu aceasta 
Curtea Constituţională printr-o decizie a admite excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat 
că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii 
penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 
alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională [6]. 

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. Întreruperea 
cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de 
întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei. De asemenea, termenele prevăzute la art. 154, 
dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. 
În plus, admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un 
nou termen de prescripţie a răspunderii penale. 

O altă instituţie deosebit de importantă în legătură cu subiectul prezentei lucrări şi 
calculul termenelor de prescripţie o regăsim în conţinutul art. 156 C. pen. care stabileşte regulile 
referitoare la suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale. În acest sens, cursul terme-
nului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o 
împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale 
sau continuarea procesului penal. Ulterior, prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat 
cauza de suspendare. 

II. Prеsсripţia еxесutării măsurilor еduсativе 

Conţinute în dispoziţiilе art. 132 С. pеn., condiţiilе şi tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a еxе-
сutării acestor măsuri sunt difеritе în сazul măsurilor еduсativе nеprivativе dе libеrtatе faţă dе 
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сеlе privativе dе libеrtatе. Primеlе sе prеsсriu într-un tеrmеn dе 2 ani dе la data rămânеrii 
dеfinitivе a hotărârii prin сarе au fost luatе, în timp се măsurilе еduсativе privativе dе 
libеrtatе sе prеsсriu într-un tеrmеn еgal сu durata lor (întrе unu şi 3 ani, în сazul intеrnării 
într-un сеntru еduсativ, şi întrе 2 şi 5 ani, rеspесtiv întrе 5 şi 15 ani, în сazul intеrnării într-un 
сеntru dе dеtеnţiе), dar nu mai puţin dе 2 ani. În сazul înloсuirii unеi măsuri еduсativе 
nеprivativе dе libеrtatе сu una privativă dе libеrtatе, еxесutarеa sе prеsсriе în raport сu 
măsura еduсativă mai grеa, iar tеrmеnul dе prеsсripţiе сurgе dе la rămânеrеa dеfinitivă a 
hotărârii prin сarе s-a dispus înloсuirеa. Potrivit dispoziţiilor lеgalе, tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a 
еxесutării măsurilor еduсativе sе întrеrup şi sе suspеndă în сondiţiilе prеvăzutе dе lеgе pеntru 
majori (art. 163 şi art. 164 С. pеn.). De asmenea, în cazul înlocuirii măsurilor educative, 
executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data rămânerii 
definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea. 

Sub aspectul efесtеlor măsurilor еduсativе tеxtul art. 133 С. pen subliniază faptul сă 
măsurilе еduсativе, atât сеlе nеprivativе, сât şi сеlе privativе dе libеrtatе, nu atrag intеrdiсţii, 
dесădеri sau inсapaсităţi pеntru сеi faţă dе сarе au fost luatе. Aсеastă сaraсtеristiсă a măsu-
rilor еduсativе dесurgе din însăşi natura lor сa sanсţiuni dе drеpt pеnal, сarе sе dеosеbеsс dе 
pеdеpsе prin faptul сă nu au сaraсtеr rеprеsiv, сi еminamеntе еduсativ, şi сu atât mai puţin 
pot avеa сonsесinţеlе еxtrapеnalе се dесurg din сondamnarе.  

Сa urmarе, nu atrag, pеntru сеl faţă dе сarе au fost luatе, statutul dе сondamnat, din сarе 
dесurg anumitе inсapaсităţi, dесădеri sau intеrdiсţii prеvăzutе în difеritе lеgi pеntru foştii 
сondamnaţi. Lеgiuitorul actualului cod pеnal, сarе nu mai prеvеdе pеdеpsе pеntru minori, сi 
numai măsuri еduсativе, a ţinut să subliniеzе aсеst сaraсtеr al măsurilor еduсativе, сhiar 
atunсi сând aсеstеa sunt privativе dе libеrtatе. Trеbuiе mеnţionat în lеgătură сu aсеasta сă în 
Сodul pеnal antеrior, сarе prеvеdеa pеdеpsе pеntru minori, sе prесiza în art. 109 alin. (4) сă 
niсi сondamnărilе pronunţatе pеntru faptе săvârşitе în timpul minorităţii nu atrăgеau inсapa-
сităţi sau dесădеri. Сu atât mai mult nu putеau fi admisе astfеl dе inсapaсităţi, dесădеri sau 
intеrdiсţii pеntru minorul sau fostul minor faţă dе сarе s-a dispus prin hotărârе judесătorеasсă 
luarеa unеi măsuri еduсativе, сhiar privativе dе libеrtatе. Idееa dе politiсă pеnală сarе stă la 
baza aсеstor rеguli еstе aсееa сă sanсţiunilе apliсatе infraсtorilor minori nu trеbuiе să 
împiеdiсе, сi, dimpotrivă, să înlеsnеasсă rеinsеrarеa în soсiеtatе a minorului sau fostului 
minor, prin ştеrgеrеa сât mai grabniсă a сonsесinţеlor pеnalе sau еxtrapеnalе alе faptеlor 
săvârşitе dе aсеştia [7]. 

Concluzii 

Ţinând cont de сοnsidеrentul сă рrеvеnirеа şi сοmbаtеrеа infrасţiοnаlităţii în general 
trеbuiе să сοnstituiе ο рrеοсuраrе реrmаnеntă dе рοlitiсă реnаlă а stаtului rοmân, în privinţa 
infracţinilor comise de către minori trebuie ţinut cont de sресifiсul acestui fеnοmеn, аvând în 
vеdеrе ο sеriе dе fасtοri sресifiсi асеstui sеgmеnt dе рοрulаţiе са liрsа еxреriеnţei dе viаţă, 
dеfiсiеnţе în рrοсеsul еduсаtiv, influеnţа nеgаtivă а mаjοrilοr еtс. 

In privinta prescripţiei răspunderii penale a minοrilor rеgulа еstе ca acesta înlătură răspun-
derea penală, iar excepţiile sunt strict reglementate, dispoziţiile fiind similare cu cele aplicabile 
în cazul majorilor. De asemenea, termenele de prescripţie a răspunderii penale a minorilor se 
reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta cuprinsă între 14 
(inclusiv) şi 18 ani (exclusiv), iаr tеrmеnеlе dе prеsсripţiе a еxесutării acestor măsuri sunt 
difеritе în сazul măsurilor еduсativе nеprivativе dе libеrtatе faţă dе сеlе privativе dе libеrtatе. 
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Din punct de vedere al eficienţei practice consider că reglementările de lege lata au 
impact pozitiv, nесеsitatеa unui rеgim spесial pеntru infraсtorii minori, dеosеbit dе sistеmul 
сomun dеstinat adulţilor, fiind un deziderat implinit prin actualele dispoziţii penale în materie. 
Fundamеntarеa ştiinţifiсă a aсеstеi politiсi еstе dată dе сеrсеtărilе сriminologiсе asupra 
dеlinсvеnţеi juvеnilе, сarе sсot în еvidеnţă partiсularităţilе pеrsonalităţii minorului infraсtor, 
сaraсtеrizat printr-o insufiсiеntă formarе şi dеzvoltarе biopsihiсă, се sе rеflесtă în luarеa şi 
punеrеa în еxесutarе a hotărârii dе săvârşirе a unеi aсţiuni iliсitе. Implicit, rеaсţia dе apărarе 
soсială împotriva dеlinсvеnţеi juvеnilе nu sе poatе înfăptui raţional şi еfiсiеnt prin aсеlaşi tip 
dе sanсţiuni сa în сazul infraсtorilor adulţi. 
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Rezumat 
Sistemul sancţionator al minorului care a săvârşit o faptă penală şi răspunde penal este 

centrat pe principiul educării minorului. Evaluarea minorului, individualizarea măsurilor 
educative neprivative de libertate şi corecta aplicare a acestora, sunt esenţiale în responsa-
bilizarea şi remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent.  

Cuvinte-cheie: criminalitate; minor delincvent; măsuri educative; referat de evaluare. 

Introducere 

Reglementarea celor mai potrivite şi eficiente sancţiuni, măsuri şi obligaţii pentru minorul 
delincvent a fost întotdeauna o răspundere greu de gestionat pentru legiuitorul penal, indiferent 
de regiune geografică sau perioadă istorică. Dificultatea reglementării regimului sancţionator 
penal pentru minori, constă în multitudinea de factori atipici şi dinamici care caracterizează 
personalitatea în continuă transformare a minorului, cu influenţă determinantă asupra 
discernământului şi a etiologiei infracţionale. Acest ansamblu de particularităţi bio-psiho-
sociale, implică o misiune grea pentru legiuitorul penal, învestit cu răspunderea de a stabili 
limitele şi consecinţele răspunderii penale a minorului, precum şi alegerea celor mai potrivite 
măsuri, obligaţii şi proceduri, menite să corecteze conduita antisocială a minorului, să-i 
faciliteze reintegrarea socială şi să contribuie la reducerea semnificativă a riscului de recidivă. 

Alături de legiuitor, un rol foarte important revine ansamblului profesioniştilor care 
aplică prevederile actelor normative privind regimul sancţionator al minorului delincvent, 
privind alegerea măsurii educative, realizarea evaluării, a supravegherii şi consilierii minorului 
condamnat penal. 

Măsurile educative neprivative de libertate, prevăzute în codul penal român în vigoare, 
au în vedere particularităţile tipologiei minorului delincvent, influenţa determinantă a mediului 
familial, şcolar şi social asupra conduitei minorului, procesul de formare a capacităţii de decizie 
individuală, abilităţile de autoeducare, nevoia de modele comportamentale, de integrare şi de 
acceptare în cadrul grupului de apartenenţă. 

Tratamentul penal eficient aplicat minorului infractor a evoluat, de la conceptul de 
„pedeapsă”, la sintagma „măsuri educative”, nu doar formal, ci printr-o profundă schimbare de 
conţinut. În viziunea actuală a legiuitorului penal, pachetul sancţionator clasic al normei juridice 
de tip „stimulent/coerciţie”, nu produce efectele urmărite în corectarea conduitei minorului 
infractor. În cazul acestuia, etiologia infracţională este determinată de carenţele procesului 
educaţional, lipsa mediului familial sănătos de creştere şi dezvoltare, influenţa nefastă a aparte-
nenţei la grupuri cu conduite antisociale, preluarea prin imitare a unor modele de conduită 
socială infracţională etc. Într-un astfel de context, nu pedeapsa (ca factor de constrângere 
retributivă) este instrumentul eficient pentru corectarea şi remodelarea conduitei minorului, ci 
alegerea şi aplicarea celei mai potrivite măsuri educative pentru minorul delincvent.  
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Capitolul I. Necesitatea şi importanţa referatului de evaluare în contextul stabilirii 
măsurii educative pentru minorul delincvent 

Conform art. 114 alin. (1) Cod penal, faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, 
avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. 

Prin această prevedere, legiuitorul penal instituie regula în materie de tratament sancţio-
nator al minorului infractor, care are răspundere penală: aplicarea unei măsuri educative 
neprivative de libertate. 

Situaţiile de excepţie de la această regulă sunt prevăzute în alineatul al doilea din art. 114 
Cod penal:  

Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de 
libertate, în următoarele cazuri: 

a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a 
fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care 
este judecat; 

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea 
de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. 

Din descrierea celor doua situaţii de excepţie, rezultă necesitatea aplicării unei măsuri 
educative privative de libertate, doar atunci când infracţiunea săvârşită de minor prezintă un 
pericol social ridicat sau, dacă prin conduita sa, acesta arată că măsura educativă care i-a mai 
fost aplicată nu a fost suficientă pentru a-l conştientiza de atingerea adusă valorilor şi intere-
selor sociale legitime, comportamentul infracţional repetitiv impunând aplicarea unei măsuri 
educative privative de libertate. 

În ceea ce priveşte conţinutul măsurilor educative, potrivit art. 115 alin. (1) Cod penal:  
(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. 
1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: 
a) stagiul de formare civică; 
b) supravegherea; 
c) consemnarea la sfârşit de săptămână; 
d) asistarea zilnică. 
2. Măsurile educative privative de libertate sunt: 
a) internarea într-un centru educativ; 
b) internarea într-un centru de detenţie. 
Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor, se face potrivit 

criteriilor generale de individualizare a pedepsei, prevăzute în art. 74 Cod penal:  
(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii 

săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: 
a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; 
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; 
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; 
d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; 
e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 
f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; 
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 
(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama 

de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea. 
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Criteriile generale de individualizare a pedepsei conţin elemente care pot fi constatate în 
cursul procesului penal de către instanţă, sau care pot fi aduse la cunoştinţa acesteia de către 
organele de urmărire penală. Sunt însă şi elemente care ţin de specificul competenţelor profe-
sionale ale consilierului de probaţiune (nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 
familială şi socială, specificul conduitei şi a personalităţii minorului infractor), acesta având 
un rol procesual foarte important, contribuind esenţial, prin evaluarea minorului infractor, la 
prezentarea elementelor necesare instanţei, în vederea alegerii de către aceasta a celei mai 
potrivite şi eficiente măsuri educative pentru minorul delincvent. 

Selectarea informaţiilor referitoare la minor, obţinute de către consilierul de probaţiune, 
se face pe criteriul importanţei acestora, atât la momentul evaluării, cât şi în contextul antici-
pării evoluţiei ulterioare a conduitei minorului (Abraham, 2001). Elementele relevante legate 
de influenţa anturajului sau a adicţiilor, în viaţa şi conduita minorului, sunt foarte importante 
în alegerea celei mai potrivite măsuri educative, în contextul unor particularităţi care pot 
determina şi stabilirea unor măsuri sau obligaţii pentru acesta. 

Instrumentul procesual prin intermediul căruia instanţa este informată cu privire la aceste 
elemente de către consilierul de probaţiune este referatul de evaluare. 

Potrivit art. 116 Cod penal, (1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit crite-
riilor prevăzute în art. 74, instanţa va solicita serviciului de probaţiune întocmirea unui 
referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de 
reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce pot fi 
impuse acestuia de către instanţă. 

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educa-
tive sau a obligaţiilor impuse, se întocmeşte de către serviciul de probaţiune în toate cazurile 
în care instanţa dispune asupra măsurii educative ori asupra modificării sau încetării 
executării obligaţiilor impuse, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 126, când acesta va fi 
întocmit de către centrul educativ ori de detenţie. 

Structura referatului de evaluare este prevăzută în art. 14^9 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 
nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune:  

Referatul de evaluare pentru inculpatul minor cuprinde următoarele capitole: 
a) introducere; 
b) sursele de informaţii; 
c) date privind persoana minorului; 
d) riscul de săvârşire a unor infracţiuni; 
e) concluzii şi propuneri. 
Consilierul de probaţiune analizează şi selectează informaţiile relevante pentru instanţă, 

în principal cele legate de condiţiile în care s-a dezvoltat minorul, persoanele în întreţinerea 
cărora se află (sau pe care le are în întreţinere), şi modul în care acestea şi-au îndeplinit 
îndatoririle referitoare la creşterea, educarea, supravegherea şi îndrumarea minorului, relaţiile 
existente în cadrul familiei, situaţia veniturilor şi modul în care acestea acoperă nevoile 
familiei, atitudinea membrilor familiei faţă de comportamentul minorului, valorile promovate, 
reţeaua socială şi legătura între sistemul relaţional al minorului şi infracţiune, tipul adicţiilor 
(dacă este cazul), istoricul medical al inculpatului minor şi al membrilor familiei, situaţia 
şcolară sau profesională, istoricul pregătirii, oportunităţile sau restricţiile legate de procesul de 
educaţie şi pregătire, trecutul infracţional, atitudinea faţă de victimă şi faţă de comportamen-
tul infracţional (art. 14^12 din H.G. 1079/2013). 
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Analizând conţinutul şi utilitatea procesuală a acestuia, referatul de evaluare poate fi consi-
derat o expertiză psihosocială a conduitei infractorului pentru care este solicitat (Durnescu, 
2011). 

Capitolul al II-lea. Specificul şi scopul măsurilor educative neprivative de libertate în 
remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent 

2.1. Stagiul de formare civică. Conform prevederilor art. 117 Cod penal, (1) Măsura 
educativă a stagiului de formare civică constă în obligaţia minorului de a participa la un 
program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi 
sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu 
privire la comportamentul său viitor. 

(2) Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului 
de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul 
şcolar sau profesional al minorului. 

Alegerea măsurii educative a stagiului de formare civică pleacă de la premisa că, sis-
temul de valori sociale al minorului care a săvârşit o faptă penală, este diferit faţă de sistemul 
valorilor sociale acceptat de majoritatea membrilor societăţii ca fiind modelul dezirabil de 
conduită, consfinţit şi protejat prin norme juridice. 

„Subordonarea faţă de conduita-tip prevăzută în norma juridică, reprezintă o cale 
importantă de realizare a socializării individului, de învăţare a modelului social de existenţă” 
(Popa, 2008, p.120).  

Mediul de provenienţă, educaţia defectuoasă primită în familie (în mod explicit, direct 
sau indirect, prin imitarea modelelor de conduită ale membrilor familiei), influenţa comporta-
mentului delincvent al membrilor grupului de prieteni sau comportamentul adictiv, sunt 
principalii factori care contribuie la modelarea negativă a conduitei sociale a minorului, acesta 
dovedind un comportament lipsit de respect şi responsabilitate faţă de valorile sociale ocrotite 
prin norme juridice şi faţă de consecinţele nerespectării acestor valori. 

Stagiul de formare civică are drept scop remodelarea conduitei sociale a minorului, pe 
baza respectului pentru valorile sociale şi a formării unei conduite prosociale responsabile a 
acestuia. 

 
2.2. Supravegherea. Conform prevederilor art. 118 Cod penal, măsura educativă a 

supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului, în cadrul programului său 
zilnic, pe o durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, 
pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională, şi prevenirea 
desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite persoane, care ar putea 
afecta procesul de îndreptare a acestuia. 

Supravegherea se realizează după întocmirea unui plan, alcătuit pe baza elementelor 
relevante care ţin de specificul personalităţii minorului, al conduitei sale, de fapta antisocială 
săvârşită şi de respectarea obligaţiilor şi măsurilor stabilite pentru îndreptarea sa. 

Consilierul de probaţiune, manager de caz, sprijină persoana care supraveghează minorul 
în realizarea acestui plan, minorul fiind şi el informat şi consultat cu privire la conţinutul 
planului programului zilnic (art. 14 din H.G. 1079/2013). Scopul acestei consultări constă în 
găsirea celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor propuse în fişa de evaluare. De 
asemenea, pe toată durata executării măsurii educative a supravegherii, consilierul exercită 
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controlul cu privire la respectarea programului zilnic de către minor, prin realizarea de 
vizite, întrevederi sau orice alte demersuri considerate necesare (art. 14 din H.G. 1079/2013). 

 
2.3. Consemnarea la sfârşit de săptămână. Conform prevederilor art. 119 Cod penal, (1) 

Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână, constă în obligaţia minorului de a 
nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptă-
mâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligaţia de a participa la anumite 
programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă. 

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. 
Spre deosebire de măsura supravegherii sau a asistării zilnice, care presupun întocmirea 

unui program riguros al fiecărei zile, măsura consemnării la sfârşit de săptămână presupune 
întocmirea unui plan al consemnării la sfârşit de săptămână, care conţine programul fiecărui 
sfârşit de săptămână al minorului. Măsura reduce temporar riscul săvârşirii de către minor a 
unor delicte specifice perioadei sfârşitului de săptămână (mai ales dacă evaluarea sau cir-
cumstanţele săvârşirii infracţiunii oferă indicii legate de influenţe nefaste ale anturajului 
asupra minorului sau comportament adictiv), însă, în acelaşi timp, prin limitele impuse pro-
gramului acestuia, constituie un factor motivaţional pentru minor pentru a-şi corecta conduita 
socială şi a evita recidiva. 

 
2.4. Asistarea zilnică. Potrivit art. 120 Cod penal, (1) măsura educativă a asistării 

zilnice, constă în obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de proba-
ţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile 
impuse minorului. 

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni, iar 
supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. 

Asistarea zilnică este considerată a fi cea mai severă măsură educativă neprivativă de 
libertate aplicabilă minorului condamnat penal. În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale, 
consilierul de probaţiune, manager de caz, solicită părintelui, tutorelui, curatorului ori persoanei 
în grija căreia se află minorul, implicarea în realizarea unui plan al asistării zilnice a minorului 
pe durata executării măsurii, la întocmirea planului fiind consultat şi minorul, opinia acestuia 
fiind consemnată în cuprinsul planului (art. 14 din H.G. 1079/2013). În caz de dezacord, va fi 
sesizată instanţa pentru a stabili planul asistării zilnice a minorului. 

Planul asistării zilnice stabileşte organizarea activităţilor minorului, atât a celor obişnuite 
cât şi a celor planificate, pentru atingerea obiectivelor propuse în fişa de evaluare. Disciplinarea 
şi reorganizarea strictă a programului zilnic al minorului, prin intermediul acestei măsuri, este 
determinată de personalitatea şi conduita minorului delincvent, precum şi de pericolul social al 
faptei. Consilierul de probaţiune, manager de caz, verifică respectarea programului strict stabilit 
pentru minorul infractor, în directă colaborare cu persoanele şi instituţiile implicate în aducerea 
la îndeplinire a acestei măsuri educative, precum şi a măsurilor şi obligaţiilor stabilite pentru 
minor. Potrivit art. 121 din Codul penal, obligaţiile care pot fi impuse minorului sunt: 

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; 
b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de 

instanţă; 
c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte 

adunări publice, stabilite de instanţă; 
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d) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu 
participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă; 

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; 
f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. 
(2) Când stabileşte obligaţia prevăzută în alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, în 

concret, conţinutul acestei obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei. 
(3) Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea 

serviciului de probaţiune. 
(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de proba-

ţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă: 
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie 

încetarea executării unora dintre acestea; 
b) persoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau 

nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. 
 
Consilierul de probaţiune, manager de caz, verifică modul în care sunt respectate 

măsurile şi obligaţiile stabilite de instanţă pentru minorul condamnat, analizând, în acelaşi 
timp, eficienţa acestora şi a măsurii educative neprivative de libertate, în toată complexitatea 
ei asupra conduitei minorului. Dacă este necesar, instanţa poate dispune modificarea sau 
încetarea executării unor obligaţii, precum şi prelungirea sau înlocuirea unor măsuri educative 
neprivative de libertate (art. 122 şi art. 123 Cod penal). Scopul acestui mecanism permanent 
adaptativ este acela de a găsi cele mai potrivite şi eficiente măsuri care să contribuie la 
responsabilizarea şi schimbarea în sens prosocial a conduitei minorului delincvent. 

Concluzii 

Măsurile educative neprivative de libertate au fost elaborate şi adoptate în baza analizei 
etiologiei delincvenţei juvenile, în încercarea de a reglementa cele mai eficiente măsuri care 
să contribuie la remodelarea conduitei minorului delincvent. 

Evaluarea minorului condamnat are drept scop identificarea şi analiza detaliată a elemen-
telor care configurează viaţa cotidiană a acestuia şi identificarea factorilor de risc criminogen 
aferenţi. Raportat la conţinutul acestei evaluări, instanţa stabileşte cea mai potrivită măsură 
educativă pentru minorul infractor. 

Prin valorizarea procesului educativ în detrimentul pedepsei clasice aspre, retributive, 
prin analiza etiologiei conduitei delincvente şi alegerea celei mai potrivite măsuri pentru 
minorul infractor, măsurile educative neprivative de libertate, prevăzute în Codul penal român, 
pot fi considerate cele mai eficiente mecanisme sancţionatorii pentru remodelarea conduitei 
sociale a minorului delincvent. 

 

Referinţe bibliografice 

1. Abraham, P., Nicolăescu, V., Iaşnic, Ş.,B., 2001, Introducere în probaţiune, Editura 
Naţional, Bucureşti. 

2. Banciu, D., 2000, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 
3. Ciobanu, P., Bogdan, D., 2015, Noul Cod penal adnotat, Editura Rosetti International, 

Bucureşti. 



Valeriu Fîrţală 287 

 

4. Durnescu, I. (coord.), 2011, Probaţiunea, Teorii, legislaţie şi practică, Editura Polirom, 
Bucureşti. 

5. Florian, G., 2005, Prevenirea criminalităţii-Teorie şi practică, Editura Oscar Print, Bucureşti. 
6. Giles, G., 2001, Administrarea justiţiei în comunitate, Editura Expert, Bucureşti. 
7. Popa, N., 2008, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti. 
8. Rădulescu, S.M., Banciu, D., Dâmboeanu, C., 2006, Justiţia restaurativă: tendinţe şi 

perspective în lumea contemporană, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 
9. Schiaucu, V., Canton, R., 2008, Manual de probaţiune, Editura Euro Standard, Bucureşti. 
10. Stănişor, E., 2003, Delincvenţa juvenilă, Editura Oscar Print, Bucureşti. 
11. Vlăduţ, I., 2000, Sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 
12. Codul penal român (Legea nr. 286/2009), cu modificările şi completările actualizate la 

data de 1 februarie 2019. 
13. Codul de procedură penală român (Legea nr. 135/2010), cu modificările şi completările 

actualizate la data de 1 februarie 2019. 
14. Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu 

modificările şi completările actualizate la data de 1 februarie 2019. 
15. Hotărârea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dis-

poziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, 
cu modificările şi completările actualizate la data de 1 februarie 2019. 
 



288 Devianţă şi criminalitate 

 

ALCOOLUL – GRADELE CARE SCHIMBĂ VIAŢA 
Model de bună practică în prevenirea consumului de alcool  

în rândul tinerilor 
 

Asistent social Mirela Nicoleta CRĂCIUN 
Primăria Sarata, Jud. Bacău 

 

Ing., Ec., Ag. de poliţie, Student Ramona CIOFU 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative 

Programul de studii universitare de licenţă Drept 
E-mail: ramonamuraru@gmail.com 

 

Conf. univ. dr. Nelu NIŢĂ 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

E-mail: nita_nelu@yahoo.com 
 
Rezumat 
Lucrarea de faţă încearcă să propună un exemplu de bună practică la nivelul unei 

comunităţi rurale referitor la prevenirea unei probleme actuale, cea a consumului de alcool în 
rândul tinerilor, crearea unui climat de dezvoltare optim pentru viitorii tineri în care 
colaborarea interinsituţională şi contextul inedit al metodelor de prevenţie joacă un rol cheie. 

Cuvinte-cheie: consum de alcool; prevenire; tineri; mediu rural. 

Introducere 

Înţelegerea adolescenţei este extrem de importantă, în contextul în care această perioadă 
de dezvoltare este încă văzută de către mulţi adulţi, ca o perioadă caracterizată de probleme 
majore, în timp ce avem o vastă literatură de specialitate care ne spune că aceasta este 
perioada cu cele mai complexe şi importante oportunităţi de dezvoltare. Ca urmare, în opinia 
specialiştilor1, „cunoaşterea caracteristicilor de dezvoltare şi a nevoilor adolescentului, permite 
schimbarea perspectivei şi construirea unei punţi de comunicare autentice între generaţii, 
care să ne dezvolte generaţii de tineri sănătoase şi reziliente, capabile să se adapteze lumii, 
dar, mai ales să o inoveze”. 

Introducerea prezentului articol le aparţine adolescenţilor implicaţi în grupul de iniţiativă 
de la nivel local, care ne-au fost „colegi” în campania de prevenire a riscului consumului de 
alcool în comunitatea din Sarata, prin formularea scrisorii către „cei mari”, gândurile lor fiind 
cuprinse în pliante şi bannere, afişate în locul public în care se consumă alcool, ca un constant 
semnal de alarmă pentru acest flagel care întreţine vulnerabilitatea la nivel de familie şi 
comunitate. 

În primul rând, ne bucurăm că avem prilejul de a vă face cunoscute gândurile copiilor din 
comuna Sarata.  

                                                 
1 Psih. Dumulescu D., psih. Matei C., „Adolescenţa explicată”, coordonator UNICEF, Apolzan E. - Buzău 

Alpha MDN, 2017. 
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Să ne prezentăm: suntem echipa „În linie dreaptă!”, şi ne-am reunit într-un grup de 
iniţiativă care are ca scop activitatea de prevenire a consumului de alcool din comuna Sarata, 
Judeţul Bacău.  

Copiii sunt vulnerabili atunci când consumă, ei sau părinţii lor, alcool. Dintre gândurile 
desprinse subliniem: „nu e normal să merg să cumpăr pâine şi să aud înjurături” (R.), cei 
care beau „alungă copiii de la joacă, fac scandal” (A.), „pe mine mă deranjează limbajul şi 
comportamentul”, „pe mine mă deranjează atitudinea celor care consumă alcool şi prezenţa 
copiilor mici în preajma lor”, „mă plimb cu bicicleta şi văd oameni beţi”, „consider că sunt 
abuzaţi copiii părinţilor care consumă: fizic şi verbal!”, „sunt şi copii mici care merg la bar 
împreună cu părinţii sau părinţii sunt la bar şi copiii singuri acasă”, „copiii celor care 
consumă sunt predispuşi la consum”, „copiii iau exemplul părinţilor”.  

Dacă gândurile copiilor sunt un adevărat semnal de alarmă pentru cei mari, soluţiile 
propuse pentru limitarea consumului de alcool în rândul adulţilor, sună interesant: „să 
servească alcool acasă”, „să nu li se mai dea băutură dacă au consumat prea mult”, „ar fi de 
ajuns 2-3 beri pentru fiecare om”, ar fi bine să existe „un spaţiu izolat pentru cei care beau”2. 

Poate, din toate cele expuse aici, dumneavoastră responsabili fiind de firma care o 
conduceţi veţi găsi soluţiile potrivite, pentru ca împreună să ne bucurăm de viaţa frumoasă 
din comuna noastră.  

Noi, cei şase copii din echipa „În linie dreaptă!”, grupul de iniţiativă local pentru cam-
pania de prevenire a consumului de alcool, vă mulţumim pentru că ne-aţi ascultat! 

1. Perspectiva socială a problemei consumului de alcool în rândul tinerilor  

„Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri”, reprezintă 
participarea României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcoolul şi alte 
Droguri (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), identificat uzual 
prin abrevierea ESPAD. Proiectul a fost iniţiat în 1993 de Consiliul Suedez de Informaţii 
privind Alcoolul şi alte Droguri (CAN-Swedish Council for Information on Alcohol and other 
Drugs, Stockholm/Suedia) şi Council of Europe - Cooperation Group to Combat Drug Abuse 
and Ilicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group).  

În studiul ESPAD sunt implicate ţări, dintre care pot fi amintite: Albania, Belgia, Bosnia 
şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Malta, Monaco, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 
Federaţia Rusă, Serbia, Republica Slovacia, Slovenia, Suedia, Ucraina, Marea Britanie.  

Scopul studiului vizează obţinerea la nivel european de date comparabile privind 
cunoştinţele, atitudinile, practicile elevilor de liceu (16 ani), în privinţa consumul de droguri, 
făcând în acest fel posibilă conturarea unor tendinţe privind caracteristicile consumului la 
acest segment de vârstă, la nivel naţional şi european.  

Studiul se desfăşoară la intervale de 4 ani, pe grupuri ţintă formate din adolescenţii de 16 
ani care urmează cursurile de zi în instituţiile de învăţământ postgimnazial.  

Pentru cel mai recent studiu ESPAD realizat în România, s-au luat în considerare 
adolescenţii născuţi în anul 1995, eşantionul fiind de 2770 de elevi (din care 1279 băieţi şi 
1491 fete), selectaţi dintr-un eşantion de 149 şcoli (268 clase a IX a şi a X a). Perioada de 

                                                 
2 „În linie dreaptă” - echipa de iniţiativă la nivel local privind prevenirea consumului de alcool. 
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colectare a datelor a fost iunie 2011. Proporţia adolescenţilor de 16 ani care au consumat de-a 
lungul vieţii vreo băutură alcoolică a fost de aproximativ 79%, în scădere faţă de 2007 (81%), 
2003 (88%) şi 1999 (85%) şi sub media ESPAD care este de 87%.  

În anul 2011, prevalenţa consumului de alcool din ultimele 12 luni, cu valoarea de 72%, 
se află în scădere faţă de 74% în 2007, 79-80% în 1999 şi 2003, media ţărilor ESPAD fiind 
79%. (...) 

Consumul vreunei băuturi alcoolice în ultimele 30 de zile a scăzut în 2011 la 49%, faţă 
de 52% în 2007 şi 55% în 1999 şi 2003, situându-se sub media europeană de 57%.  

Starea de ebrietate a fost experimentată de 33% dintre elevii de 16 ani, faţă de 35% în 
2007, 52% în 2003 şi 43% în 1999. Media ţărilor ESPAD a fost de 47%.  

Proporţia celor care au declarat că în ultimele 30 de zile au consumat cel puţin o dată 
minimum 5 băuturi la o ocazie a fost de 36% în 2011, în creştere uşoară faţă de 2007 (33%) şi 
în creştere mai pronunţată faţă de 2003 şi 1999 (24 şi respectiv 27%). Valoarea se află cu  
3 procente sub media europeană de 39%.  

Proporţia celor care au raportat că au consumat mai mult de 5 băuturi la o ocazie, de 
peste 3 ori în ultimele 30 de zile, a fost de 10% în 2011, în creştere faţă de 2007 (8%) dar în 
scădere uşoară faţă de 1999 şi 2003 când a fost 11%. Valoarea naţională se situează sub cea 
europeană (14%). 

Componenta naţională a studiului ESPAD a fost realizată în anul 2011, de către Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
(SNSPMPDSB), coordonatorul proiectului şi Agenţia Naţională Antidrog (ANA), care a 
desfăşurat etapa de colectare în teren şi de constituire a bazei de date”3. 

În 2013, UNICEF a realizat un studiu cu privire la Situaţia Adolescenţilor din România, 
cu scopul de a identifica principalele cauze care împiedică realizarea drepturilor adoles-
cenţilor la protecţie, sănătate şi educaţie. Studiul a arătat că cei aproximativ două milioane de 
adolescenţi ai României, sunt expuşi la multiple vulnerabilităţi. Studiul a scos în evidenţă şi 
comportamentele de risc care le afectează cel mai mult sănătatea, performanţele la şcoală şi 
viaţă socială, iar unul dintre aceste comportamente este consumul de alcool. Astfel, 42% din 
adolescenţi (10-18 ani) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă. Pe grupe de 
vârstă, peste jumătate din adolescenţii de peste 14 ani au consumat băuturi alcoolice cel puţin 
o dată, comparativ cu 21 % dintre adolescenţii sub 14 ani, 57 % din băieţi comparativ cu 27% 
fete, şi jumătate din cei care trăiesc în mediul urban comparativ cu 32% dintre cei care trăiesc 
în mediul rural (...). 

În anul 2014, UNICEF România a realizat o cercetare cu privire la normele sociale care 
influenţează iniţierea unor comportamente de risc de către adolescenţi (consumul de alcool, 
consumul de tutun şi droguri ilegale, debutul timpuriu al vieţii sexuale). Studiul a fost realizat pe 
adolescenţi cu vârste între 10 şi 18 ani din Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Bacău şi Cluj Napoca. 

Pe scurt, cercetarea arată că: 
a. vârsta la care consumul ocazional se transformă în obicei este de 13-14 ani; 
b. majoritatea respondenţilor consideră alcoolul ca fiind distructiv pentru sănătate. Totuşi, la 

adolescenţii respondenţi din categoria de vârstă 14-18 ani, experimentarea consumului de alcool 
nu este considerată în afara normei, consumul ocazional este puţin blamat, însă consumul 
frecvent este respins de majoritate; 

                                                 
3 Rezultatele studiului naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri (ESPAD 2011) - Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, AGENŢIA NAŢIONALĂ 
ANTIDROG. 
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c. când trebuie să aprecieze opinia celor de aceeaşi vârstă faţă de consumul de alcool, 
adolescenţii îi consideră mai înclinaţi spre susţinerea comportamentelor prohibite decât sunt 
ei înşişi, opinia lor fiind mai moderată când se evaluează credinţele prietenilor lor şi foarte 
dezaprobatoare faţă de alcool, când se determină atitudinea părinţilor (...).  

d. grupul de prieteni are o influenţă determinantă în alegerea frecvenţei şi cantităţii 
consumului de alcool (...). Cultura grupului, prin specificul activităţilor în care se implică 
membrii săi, poate susţine sau nu consumul de alcool (...)”4. 

„În România, consumul de alcool la populaţia în vârstă de 15 ani şi peste, este de 14,4 litri 
de alcool pur/persoană/an, cu o evoluţie crescătoare în ultimul deceniu. Din acest consum, 
25% este reprezentat de alcoolul neînregistrat, produs în gospodării, în afara regimului 
guvernamental de control. Consumul de alcool realizat exclusiv de populaţia băutoare este de 
21,3 litri de alcool pur/persoană/an. Aproximativ 92% din bărbaţi şi 70% din femei au 
consumat cel puţin o dată în viaţă alcool, în timp ce două treimi din populaţie consumă alcool 
în mod regulat. România ocupă locul III în UE, după cantitatea de alcool consumată, şi locul 
II în rândul ţărilor cu cel mai dăunător model de consum. Băutura preferată a românilor este 
berea. Mai puţin de 60% din români consumă vin. Băuturile spirtoase sunt consumate de 39% 
din băutorii sub 35 ani, şi aproximativ 42% de cei în vârstă de 35-65 ani”5. 

„Aproximativ 84% din băieţi şi 12% dintre fetele în vârstă de 16 ani, au consumat cel 
puţin o dată în viaţă o băutură alcoolică, în scădere faţă de 2007 (81%), 2003 (88%) şi 1999 
(85%), şi sub media UE (87%). Ponderea elevilor care au consumat prima lor băutură 
alcoolică înaintea vârstei de 9 ani şi cea a celor au început să consume alcool după împlinirea 
vârstei de 17 ani, sunt sensibil egale (aproximativ 6%). Cel puţin o dată în viaţă s-au îmbătat 
16% dintre băieţi şi 7% dintre fete. Unul din 5 băieţi s-a îmbătat prima dată înaintea vârstei de 
13 ani. Ponderea băieţilor care s-au îmbătat în ultimele 30 de zile este cu 9 procente supe-
rioară faţă de cea a fetelor. Episoadele de ebrietate sunt mai puţin frecvente în rândul adoles-
cenţilor români decât la media adolescenţilor europeni (26% versus 39%). În timp ce numărul 
băieţilor care încep să consume alcool creşte odată cu înaintarea în vârstă, dublându-se în 
decursul celor patru ani de liceu, ponderea consumului în rândul fetelor nu este influenţată de 
vârstă. Un sfert dintre tinerii în vârstă de 18-34 ani au fost victime ale violenţelor fizice 
asociate alcoolului. În ultimii 10 ani, a scăzut atât procentul adolescenţilor care consumă 
regulat alcool (52% în 2007, 47% în 2015), cât şi frecvenţa episoadelor de consum excesiv 
(27% în 1999, 36% în 2011, 12% în 2015). În profil european, adolescenţii români se situează 
în categoria băutorilor moderaţi, însă datele trebuie interpretate cu precauţie, deoarece „elevii 
români sunt tentaţi să ofere răspunsurile pe care le consideră dezirabile social, ceea ce 
înseamnă că nivelul consumului de alcool este probabil mai mare decât cel raportat”6. 

„Într-un raport recent (EU Commission Report, 2014) asupra acţiunilor pentru prevenirea 
şi reducerea efectelor nocive din alcool, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atras atenţia 
asupra creşterii consumului de alcool în Europa, care alături de fumat şi obezitate, a ajuns la 
cote alarmante. În ţările din Europa, alcoolul a fost produs şi consumat, de mii de ani, fiind 
                                                 

4 Cişmilianu M., „Dezvoltarea abilităţilor non-cognitive - activităţi pentru lucrul cu adolescenţii pentru 
prevenirea consumului de alcool”, Buzău: ALPHA MDN, 2017. 

5 WHO (2016). World health Statistics 2016: monitoring health for the SDGs. France; http://www.who.int/ 
gho/publications/world_health_statistics/2016/en/; accesat la 12 aprilie 2018 

6 Hibell et al, 2009; Ministerul Sănătăţii 2011; Hibell et al, 2012; Van Hoof & Moll, 2012; ESPAD, 2016; 
INSP. CRSP Cluj, 2015:36-59; RARHA, 2016. 
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produs în general din orice fel de materie primă disponibilă în comunităţile locale. Băuturile 
alcoolice erau adesea folosite ca medicamente (Romanian Statistical Review - Supplement  
nr. 12/2015), practică ce a continuat până la începutul secolului al XX-lea şi până la apariţia 
metodelor medicale moderne. Rolul economic al industriei băuturilor alcoolice este unul 
considerabil, în multe ţări europene, prin taxele pe care le încorporează, producţia de alcool 
fiind, de asemenea, corelată şi cu piaţa forţei de muncă (Anderson, Baumberg, 2006). 
Românii consumă mult din producţie proprie, comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană. 
De asemenea, cantitatea produsă pentru consumul propriu acoperă mai mult de o treime din 
consumul de băuturi alcoolice din România. În perioada 2001-2013, cantitatea consumată din 
resurse proprii a avut o evoluţie aproape sinusoidală, cu punct de minim în anul 2006, când 
cantitatea consumată din resurse proprii a fost de 0,852 litri/medie lunară pe o persoană, şi cu 
punct maxim în anul 2001, când a înregistrat nivelul de 1,314 litri/medie lunară pe o persoană. 
Criza economică internaţională a avut ca efect restrângerea cheltuielilor consumatorilor şi, 
implicit, scăderea consumului. Cu toate acestea, în perioada 2008-2010, consumul de băuturi 
alcoolice nu a fost influenţat, înregistrând valori ridicate. Acest lucru se explică şi prin faptul 
că românii, în mod special cei din mediul rural, au ales să îşi producă singuri băuturi 
alcoolice, precum vin, ţuică şi alte băuturi alcoolice. Dacă până în anul 2007, consumul de 
băuturi alcoolice din resurse proprii avea o evoluţie în scădere, din anul 2007 acesta a 
reînceput să crească, consumatorii optând pentru consumul băuturilor obţinute din producţie 
proprie. Astfel, cheltuielile medii lunare pe o persoană pentru cumpărarea de băuturi alcoolice 
au scăzut în anul 2010, acest lucru reflectându-se şi în faptul că multe firme producătoare au 
dat faliment, iar vânzările în domeniu au scăzut. Comportamentul de consum al populaţiei 
este influenţat de mai mulţi factori socio-economici, dintre care venitul reprezintă unul dintre 
cei mai importanţi. Cu cât venitul disponibil al gospodăriilor este mai mare, cu atât consumul 
va fi mai mare. Cu toate acestea, consumul de băuturi alcoolice rămâne ridicat în România, 
chiar şi în perioadele când veniturile scad”7. 

2. Factori favorizanţi ai consumului de alcool în mediul rural 

Consumul de alcool în mediul rural este favorizat de mai mulţi factori:  
a. este privit ca o stare de nor-

malitate - cele mai des întâlnite păreri 
concluzionează despre faptul că, încă 
de la vârstele mici, copiilor le este dat 
să facă cunoştinţă cu consumul de 
alcool, având la bază mentalitatea 
deformată a părinţilor „să guste, că le 
este poftă”; 

b. atunci când în comunitate este 
prestată muncă de tip zilier, „plata” 
pentru ziua de lucru include şi „o sticlă 
de alcool”. 

 

                                                 
7 Alexevici N., Băicoianu V., Fotache C., „Producţia şi consumul de alcool reflectate printr-o selecţie de date 

statistice”, Revista Română de Statistică - Supliment nr. 12 / 2015. 
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Pentru că dezvoltarea socio-eco-
nomică a comunităţilor rurale, permite de 
puţine ori adulţilor să se angajeze cu 
contract individual de muncă, sau alte 
forme legale de prestare a unei activităţi, 
principala sursă de venit a acestora este, 
fie munca pământului propriu, fie pres-
tarea de activităţi ca zilier, pentru a căror 
răsplată, în afară de resursa financiară, 
este o masă şi o sticlă de alcool. Acest 
obicei imprimă în mentalitatea oamenilor 

că alcoolul este o sursă foarte bună de 
energie, asociat cu munca fizică şi 
obţinerea unui venit. 

După programul de lucru, locul în care se reunesc sătenii, „pentru relaxare”, este birtul 
din sat, acolo unde se discută noutăţile. Cererea şi oferta de muncă ocazională se discută în 
faţa unui pahar de băutură. Adesea, copii mici însoţesc părinţii în timpul servirii paharului de 
alcool la birtul din sat, mai târziu, adolescenţii, găsind acelaşi loc pentru întâlniri de grup şi 

„relaxare”, în zilele de sărbătoare sau 
după zilele în care muncesc cot la cot cu 
părinţii, pentru asigurarea traiului zilnic. 

c. apartenenţa la grup şi acceptarea 
regulilor fie şi de către adulţi sau copii. 
Comunităţile rurale sunt comunităţi mici, 
în care nevoia de apartenenţă la un grup 
social se simte stringent comparativ cu 
alte colectivităţi mari, la sat toată lumea se 
cunoaşte, iar posibilitatea de a păşi în afara 

acestui cerc este foarte greu de realizat. 
Nu de puţine ori refuzul unui tânăr de a nu 
consuma alcool alături de prieteni la bar 

este considerat o trădare şi se sancţionează fie cu excluderea din grup, fie cu o stare de 
tensiune, ce degenerează adesea în ceartă, încăierări verbale şi nu de puţine ori şi fizice. 

d. în mediul familial, consumul de alcool 
are loc cu prilejul zilelor de sărbători legale 
sau aniversări de familie, dar şi la extremă, în 
situaţia în care familia traversează o situaţie 
de vulnerabilitate generată de situaţii de risc 
social (pierderea unui loc de muncă, ivirea 
unei probleme de sănătate pentru unul dintre 
membrii familiei, lipsa resurselor materiale), 
persistenţa în timp a unor astfel de situaţii 
fiind cauza principală a instalării stărilor de 
dependenţă a consumului de alcool. 
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e. lipsa de informare pentru elevii de diferite vârste a consecinţelor consumului de alcool 
din punct de vedere al sănătăţii şi implicaţiilor de viitor în propria viaţă. 

3. Perspectiva campaniei „ÎN LINIE DREAPTĂ” 

UNICEF România a derulat în perioada 2014-2018, un proiect-pilot la nivelul judeţului 
Bacău, denumit „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comu-
nităţii”, cu scopul de a oferi un răspuns adecvat problemelor sociale apărute în contextul socio-
economic naţional al anului 2013, afectat puternic de criza economică care a condus la creşterea 
nivelului de sărăcie, un procent de peste 40% din populaţie, respectiv 49% din populaţia de 
copii a României, fiind expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială (EUROSTAT, 2015).  

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă populaţia din grupurile vulnerabile, 
este cea a accesului la servicii de sănătate, educaţie şi protecţie socială”8. 

La nivelul comunităţii din comuna Sarata, comună care a făcut parte din cele aproximativ 
45 implicate în derularea proiectului, a fost realizat un recensământ comunitar care a conturat 
profilul de vulnerabilitate: violenţa domestică şi consumul de alcool. 

Întrucât şcoala din comună a fost implicată în acest proiect iniţiat de UNICEF, în anul 
2018, în colaborare cu PSI România şi cu o organizaţie non-guvernamentală cu experienţă în 
proiecte de prevenire, a dezvoltat proiectul „Fac ce vreau dar ştiu ce fac!”, care a avut ca scop 
implicarea adolescenţilor în activităţi de prevenire a consumului de alcool în rândul acestora. 
Iniţial, au fost aplicate două seminarii privind consumul de alcool în rândul adolescenţilor, 
susţinute la clasele şcolii gimnaziale din comuna Sarata. Cele două seminarii au fost susţinute 
la interval de o lună.  

Ulterior celor două întâlniri, copiii claselor gimnaziale şi-au desemnat liderii şi astfel, 
şase adolescenţi cu vârsta între 11-14 ani, s-au constituit într-un grup de iniţiativă la nivel 
local care au fost iniţiatorii unui proiect gândit de ei şi aplicat în comunitate, proiectul „ÎN 
LINIE DREAPTĂ”. 

4. Proiectul în linie dreaptă 

Prin proiectul „În linie dreaptă”, echipa de adolescenţi şi-a propus realizarea unei campanii 
de conştientizare, la nivelul comunităţii din Sărata, în scopul prevenirii consumului de alcool în 

rândul adolescenţilor, şi un semnal de alarmă 
adresat adulţilor, în ideea de a proteja copiii de 
riscul asociat consumului de alcool, în sensul 
de a fi responsabili în privinţa consumului de 
alcool în prezenţa copiilor. 

Ideea proiectului a plecat de la oportu-
nitatea colaborării între două instituţii locale, 
cu implicaţie directă în viaţa comunităţii 
locale: Primăria Sarata şi Postul de Poliţie 
Sarata.  

                                                 
8 Petrescu C. (coordonator), Achimescu V., Glăvan E., Neagu G., Neguţ A., Stănilă G., Vladu C., „Evaluare 

intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”, UNICEF 
şi Institutul Naţional de cercetare a calităţii vieţii. 
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participării lor şi ei şi-au exprimat dorinţa de a continua activitatea grupului prin implicare în 
diferite activităţi la nivelul comunităţii privind prevenirea şi consumul responsabil de alcool 
pentru adulţi. 

Concluzii 

În loc de concluzii, cele mai relevante sunt gândurile copiilor de la care au plecat ideile şi 
punerea în practică a acestui model de bună practică la nivel de comunitate, pentru ca adulţii 
să consume responsabil alcool, iar copiii şi adolescenţii să înţeleagă, că debutul la o vârstă cât 
mai matură a consumului de alcool îi va ajuta să fie adulţi responsabili în consum şi sănătatea 
le va fi mai protejată. 

Pentru noi, ca reprezentanţi ai autorităţii locale, proiectul a fost unul în care am înţeles că 
adolescenţii au idei care pot fi transmise celor de vârsta lor, într-un mod original, şi care să le 
stimuleze creativitatea şi implicarea în acţiuni comunitare, avem ce învăţa de la copiii noştri 
trebuie doar să îi ascultăm! 

 
„Să servească alcool acasă” (Rareş 13 ani) 

„Copiii celor care consumă alcool sunt predispuşi.” (Georgiana, 13 ani) 
„Să nu le vândă băutură dacă sunt prea beţi.” (Rareş, 13 ani) 

„Ar fi destul două – trei beri pentru fiecare om.” (Andreea, 12 ani) 
„Ar fi bine să existe spaţiu izolat pentru cei care beau.” (Alexia, 12 ani) 

„Nu e normal să merg să cumpăr pâine şi să aud înjurături” (Rareş, 13 ani) 
„Pe mine mă deranjează comportamentul şi limbajul” (Alexandru, 13 ani) 

„Pe mine mă deranjează la bar, prezenţa copiilor mici şi limbajul.” (Maria, 12 ani) 
„Mă plimb cu bicicleta şi văd oameni beţi” (Rareş, 13 ani) 

„Copiii sunt abuzaţi de către părinţii care beau: fizic şi verbal!” (Georgiana, 13 ani) 
„Sunt şi copii mici care merg la bar împreună cu părinţii sunt la bar şi copiii singuri 

acasă” (Alexia 12 ani) 
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Rezumat 
Sistеmul uniс dе sаnсţiοnаrе а minοrului сuрrins în Сοdul реnаl fасе рοsibilă rеnun-

ţаrеа сοmрlеtă lа реdерsеlе арliсаbilе minοrilοr, mеnţinând dihοtοmiа măsurilοr еduсаtivе 
(nерrivаtivе/рrivаtivе de libertate). Асеаstă аbοrdаrе а рrοblеmаtiсii fеnοmеnului infrас-
ţiοnаl în rândul minοrilοr а реrmis divеrsifiсаrеа саtеgοriеi măsurilοr еduсаtivе nерrivаtivе 
dе libеrtаtе, ducând implicit lа rеgândirеа măsurilοr еduсаtivе рrivаtivе dе libеrtаtе. Acest 
sistem аre ca fundament рrinсiрiul grаduаlităţii sеvеrităţii sub mаi multе аsресtе: аl 
сοnţinutului măsurii (асtivităţi şi intеrdiсţii рrеsuрusе), аl durаtеi асеstοrа, аl intеnsităţii 
suрrаvеghеrii şi сοntrοlului instituţiilοr imрliсаtе, рrесum şi аl сοsturilοr. Prezenta lucrare 
îşi propune să analizeze aspectele generale cu privire la regimul răspunderii penale a 
minorului, limitele şi consecinţele acesteia, inclusiv măsurile educative aplicabile. Nu a fost 
omis regimul măsurilor educative neprivative de libertate - metode prin care se încearcă să 
fie ajutaţi minorii să inţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expun în cazul 
săvârşirii infracţiunilor, cu efect în ceea ce priveşte responsabilizarea lor în privinţa compor-
tamentului viitor, respectiv măsurile educative privative de libertate - prin care se urmăreşte 
reintegrarea în societate a persoanelor internate şi responsabilizarea lor în vederea asumării 
propriilor acţiuni, dezideratul fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Dispoziţiile 
comune privind răspunderea penală a minorului sub aspectele efectelor cauzelor de atenuare 
şi agravare, dar şi stabilirea sancţiunilor în cazul săvârşirii unui concurs de infracţiuni în 
timpul minorităţii şi după majorat sunt analizate in partea finală. Prezentul material se 
doreşte a fi unul de sinteză şi reflexiv, menit să ajute la înţelegerea şi interpretarea cât mai 
corectă şi unitară a caracteristicilor generale referitoare la normele în cauză. 

Cuvinte-cheie: minor; răspundere penală; măsuri educative neprivative de libertate; 
măsuri educative privative de libertate; sancţiuni. 

Introducere 

Dispoziţiilе art. 113 С. pеn. privitoarе la limitеlе răspundеrii pеnalе a minorilor sunt 
idеntiсе сu сеlе alе art. 99 С. pеn. antеrior, сееa се însеamnă сă lеgiuitorul noului Сod pеnal a 
сonsidеrat сa fundamеntatе ştiinţifiс şi justifiсatе sub raportul politiсii pеnalе limitеlе dе 
vârstă pеntru răspundеrеa pеnală a minorilor stabilite în Сodul pеnal din 1969. Rеglеmеn-
tărilе în aсеst domеniu fiind idеntiсе între сеlе două сoduri pеnalе, în situaţii tranzitorii nu sе 
punе problеma lеgii pеnalе mai favorabilе. 

Сompararеa normelor dintre сеlе două сoduri trebuie făсută nu numai la nivеlul сеlor alе 
art. 113 С. pеn., ci la aсеla al întrеgului grup din сarе еlе faс partе. Spесifiсul dispoziţiilor art. 
113 С. pеn., сa şi al сеlor alе art. 99 С. pеn. antеrior, еstе dat dе faptul сă aparţin unor 
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instituţii apartе, сarе rеglеmеntеază pе planul drеptului pеnal substanţial răspundеrеa pеnală a 
minorilor. Astfеl, dispoziţiilе Titlului V al Părţii gеnеralе intitulat „Minoritatеa” (artiсolеlе 
113-134) сorеspund dispoziţiilor Titlului V al Părţii gеnеralе a Сodului pеnal antеrior, 
intitulat, dе asеmеnеa, „Minoritatеa” (artiсolеlе 99-110). Сеlе 22 dе artiсolе sunt grupatе în  
4 сapitolе şi privеsс: rеgimul răspundеrii pеnalе a minorului (art. 113-116), rеgimul măsurilor 
еduсativе nеprivativе dе libеrtatе (art. 117-123), rеgimul măsurilor privativе dе libеrtatе  
(art. 124-127) şi dispoziţii spесialе privind răspundеrеa pеnală a minorilor.  

Ambеlе сoduri prеvăd un rеgim sanсţionator spесial pеntru infraсtorii minori şi aсеsta 
еstе еlеmеntul сomun prinсipal al lor [1]. Sub raportul сonţinutului însă, rеglеmеntărilе în 
aсеst domеniu difеră еsеnţial unеori, aşa сum vom sublinia în cele ce urmează. Sprе еxеmplu, 
din punct de vedere al sanсţiunilor, în timp се Сodul pеnal antеrior prеvеdеa, pе lângă măsuri 
еduсativе (dintrе сarе unеlе privativе dе libеrtatе) şi pеdеpsе apliсabilе minorilor, normele în 
vigoare prеvăd numai măsuri еduсativе, privativе şi nеprivativе dе libеrtatе. Argumentul 
principal al acestei deosebiri se justifică prin faptul că majoritatеa sistеmеlor сontеmporanе 
dе drеpt pеnal au în сomun aсееaşi oriеntarе dе politiсă pеnală, сarе rесunoaştе nесеsitatеa 
unui rеgim sanсţionator spесial pеntru infraсtorii minori, dеosеbit dе sistеmul сomun, dеstinat 
adulţilor [2]. Fundamеntarеa ştiinţifiсă a aсеstеi politiсi еstе dată dе сеrсеtărilе сriminologiсе 
asupra dеlinсvеnţеi juvеnilе, сarе sсot în еvidеnţă partiсularităţilе pеrsonalităţii minorului 
infraсtor, сaraсtеrizat printr-o insufiсiеntă formarе şi dеzvoltarе biopsihiсă, се sе rеflесtă în 
luarеa şi punеrеa în еxесutarе a hotărârii dе săvârşirе a unеi aсţiuni iliсitе. Implicit, rеaсţia dе 
apărarе soсială împotriva dеlinсvеnţеi juvеnilе nu sе poatе înfăptui raţional şi еfiсiеnt prin 
aсеlaşi tip dе sanсţiuni сa în сazul infraсtorilor adulţi. Dе aсееa, faţă dе infraсtorii minori, sе 
impunе apliсarеa unui sistеm apartе dе sanсţiuni dе drеpt pеnal, prinсipal din sanсţiuni сu 
сaraсtеr prеdominant еduсativ şi numai în mod subsidiar din sanсţiuni сu сaraсtеr rеprеsiv, 
сum sunt pеdеpsеlе. Aсеstеa din urmă, prin сondiţiilе în сarе urmеază să fiе apliсatе şi еxесu-
tatе, trеbuiе să сonduсă însă tot la rееduсarеa şi rеsoсializarеa infraсtorilor minori. 

Din еxaminarеa dе ansamblu a dispoziţiilor art. 113 rеzultă сă, sub aspесtul răspundеrii 
pеnalе, sе faсе distinсţiе întrе două сatеgorii dе minori: minori сarе nu răspund pеnal (în сarе 
sе inсlud minorii сarе nu au împlinit vârsta dе 14 ani şi minorii întrе 14 şi 16 ani, în privinţa 
сărora nu s-a făсut dovada сă au săvârşit fapta сu disсеrnământ), şi minorii сarе răspund pеnal 
(în сarе sе inсlud minorii întrе 14 şi 16 ani, în privinţa сărora s-a făсut dovada сă au aсţionat 
сu disсеrnământ, şi minorii сarе avеau vârsta dе 16 ani împliniţi la data săvârşirii faptеi). 

Elеmеntul dе noutatе pе сarе îl aduсе Сodul pеnal prin dispoziţiilе art. 114 privеştе 
toсmai сadrul dе sanсţiuni apliсabilе minorului, сa o сonsесinţă a stabilirii răspundеrii pеnalе 
a aсеstuia, сadru alсătuit еxсlusiv din măsuri еduсativе. Potrivit dispoziţiilor art. 114 alin (1), 
măsurilе еduсativе instituitе, fiind сonsесinţе alе răspundеrii pеnalе, sе adrеsеază minorului 
сarе, la data săvârşirii infraсţiunii, avеa vârsta сuprinsă întrе 14 şi 18 ani, dесi minorului 
infraсtor. Rеgula instituită еstе сă, faţă dе aсеst minor, sе ia o măsură еduсativă nеprivativă 
dе libеrtatе. Prin dispoziţiilе alin. (2) alе aсеluiaşi artiсol sе prеvеdе, сa еxсеpţiе dе la rеgula 
mеnţionată, posibilitatеa luării faţă dе minorul infraсtor a unеi măsuri еduсativе privativе dе 
libеrtatе (situaţia în сarе aсеsta a mai săvârşit o infraсţiunе pеntru сarе i s-a apliсat o măsură 
еduсativă се a fost еxесutată sau a сărеi еxесutarе a înсеput înaintе dе сomitеrеa infraсţiunii 
pеntru сarе еstе judесat, respectiv gravitatеa infraсţiunii săvârşitе dе minor, еxprimată în 
gravitatеa pеdеpsеi prеvăzutе dе lеgе pеntru aсеasta, şi anumе înсhisoarеa dе 7 ani sau mai 
marе ori dеtеnţiunеa pе viaţă). Astfel, instanţa arе sarсina dе a stabili, pе baza сritеriilor 
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prеvăzutе dе aсеstе dispoziţii, daсă faţă dе minorul infraсtor еstе sufiсiеntă luarеa unei măsuri 
еduсativе nеprivativе dе libеrtatе sau daсă, dimpotrivă, еstе nесеsară o măsură еduсativă 
privativă dе libеrtatе. Pеntru aсеasta, еstе nесеsară o сunoaştеrе еxaсtă a aсtivităţii minorului 
infraсtor şi a pеrsonalităţii aсеstuia, prесum şi a naturii şi gravităţii infraсţiunii săvârşitе, a 
împrеjurărilor în сarе a aсţionat, ş.a.md. 

I. Măsurile educative 

I.1. Măsurile educative neprivative de libertate. Art. 115 С. pеn. сonsaсrat măsurilor 
еduсativе prеvеdе patru noi asemenea măsuri nеprivativе dе libеrtatе - inеxistеntе până aсum 
în drеptul nostru, dar сarе figurеază în altе lеgislaţii еuropеnе, în spесial сеlе сarе rеglеmеn-
tеază prin lеgi spесialе rеgimul sanсţionator al minorilor infraсtori. Aсеstеa еxprimă, prin 
natura, numărul şi divеrsitatеa lor, o inovaţiе în politiсa dе prеvеnirе a faptеlor antisoсialе 
săvârşitе dе minori, în сarе aссеntul еstе pus pе еduсaţia pеrsonalizată şi atеntă a minorului 
dеlinсvеnt. Reglementarea lor sе bazеază pе сonсеpţia сă prinсipala сauză a dеlinсvеnţеi 
juvеnilе o сonstituiе gravеlе dеfiсiеnţе în еduсaţia сopiilor şi tinеrilor, iar сalеa firеasсă pеntru 
сombatеrеa aсеstеi сauzе nu еstе alta dесât aсtivitatеa еduсativă în vеdеrеa rеsoсializării 
tinеrilor сu сonduită dеviantă. 

Dеşi toatе sunt nеprivativе dе libеrtatе, сеlе patru măsuri prеvăzutе în art. 115 alin. (1) 
pсt. 1 lit. a)-d) С. pеn. sе dеosеbеsс întrе еlе sub aspесtul sеvеrităţii, сееa се a făсut posibilă 
iеrarhizarеa şi еnumеrarеa lor în ordinе progrеsivă, dе la сеa mai uşoară, сarе еstе stagiul dе 
formarе сiviсă, până la сеa mai sеvеră, сarе еstе asistarеa zilniсă. Aсеastă iеrarhizarе pеrmitе 
înloсuirеa unеi măsuri еduсativе сu alta în сursul еxесutării lor, în spесial înloсuirеa unеi 
măsuri сu alta mai sеvеră, în сaz dе nеrеspесtarе dе сătrе minor a сondiţiilor dе еxесutarе a 
măsurii rеspесtivе [3]. 

 
I.2. Stagiul de formare civică. Рοtrivit аrt. 117 С. реn., stаgiul dе fοrmаrе сiviсă сοnstă 

în οbligаţiа minοrului dе а раrtiсiра lа un рrοgrаm сu ο durаtă dе сеl mult 4 luni, реntru а-l 
аjutа să înţеlеаgă сοnsесinţеlе lеgаlе şi sοсiаlе lа саrе sе еxрunе în саzul săvârşirii dе 
infrасţiuni şi реntru а-l rеsрοnsаbilizа сu рrivirе lа сοmрοrtаmеntul său viitοr. 

Асеаstă măsură еduсаtivă nерrivаtivă dе libеrtаtе şi mοdаlitаtеа еi dе арliсаrе рrеzintă 
următοаrеlе trăsături: a) οbiесtivul măsurii сοnstă în sрrijinirеа minοrului în сοnştiеntizаrеа 
сοnsесinţеlοr lеgаlе şi sοсiаlе lа саrе sе еxрunе în саzul săvârşirii dе infrасţiuni şi 
rеsрοnsаbilizаrеа асеstuiа сu рrivirе lа сοmрοrtаmеntul său [4]; b) сοnţinutul măsurii se 
referă la urmаrеа unui рrοgrаm dе fοrmаrе сiviсă, сu sеsiuni сοntinuе sаu реriοdiсе сu ο 
durаtă dе сеl mult раtru luni şi inсludе unul sаu mаi multе mοdulе сu саrасtеr tеοrеtiс sаu 
арliсаtiv, аdарtаtе vârstеi şi реrsοnаlităţii minοrilοr inсluşi în rеsресtivul stаgiu şi ţinând 
sеаmа, ре сât рοsibil, dе nаturа infrасţiunii сοmisе. În dеsfăşurаrеа stаgiului stаbilit dе 
instаnţă sе vа аvеа în vеdеrе un număr lunаr dе 8 οrе dе fοrmаrе сiviсă; c) instаnţа dе 
judесаtă рοаtе însοţi măsurа еduсаtivă сu οbligаţii аdiţiοnаlе (аrt. 121 С. реn.): раrtiсiраrеа lа 
un сurs dе рrеgătirе şсοlаră sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă; intеrdiсţiа dе а dерăşi, fără асοrdul 
sеrviсiului dе рrοbаţiunе, limitа tеritοriаlă stаbilită dе instаnţă; intеrdiсţiа dе а sе аflа în 
аnumitе lοсuri sаu lа аnumitе mаnifеstări sрοrtivе, сulturаlе οri lа аltе аdunări рubliсе, 
stаbilitе dе instаnţă; intеrdiсţiа dе а sе арrοрiа şi dе а сοmuniса сu viсtimа sаu сu mеmbri dе 
fаmiliе аi асеstеiа, сu раrtiсiраnţii lа săvârşirеа infrасţiunii οri сu аltе реrsοаnе stаbilitе dе 
instаnţă; οbligаţiа dе а sе рrеzеntа lа sеrviсiul dе рrοbаţiunе lа dаtеlе fixаtе dе асеstа; 
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οbligаţiа dе а sе suрunе măsurilοr dе сοntrοl, trаtаmеnt sаu îngrijirе mеdiсаlă; d) сursurilе dе 
fοrmаrе сiviсă sе еlаbοrеаză în bаzа рrοgrаmеi-саdru арrοbаtе рrin οrdin сοmun аl 
ministrului justiţiеi şi аl ministrului еduсаţiеi nаţiοnаlе, саrе sе рubliсă în Mοnitοrul Οfiсiаl аl 
Rοmâniеi, Раrtеа I, în сοnfοrmitаtе сu stаndаrdеlе minimе dе luсru în рrοbаţiunе реntru 
instituţiilе din сοmunitаtе рrеvăzutе lа аrt. 18 аlin. (6) din Lеgеа nr. 253/2013 şi арrοbаtе рrin 
hοtărârе а Guvеrnului; e) сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе dеvinе mаnаgеrul dе саz, саrе аrе în 
сοmреtеnţă, ре bаzа еvаluării iniţiаlе а minοrului, stаbilirеа tiрului сursului dе fοrmаrе сiviсă 
рοtrivit раrtiсulаrităţilοr minοrului; f) stаgiul trеbuiе să înсеарă în сеl mult 60 dе zilе dе lа 
mοmеntul рunеrii în еxесutаrе а hοtărârii рrin саrе s-а арliсаt măsurа. În асеаstă реriοаdă, 
mаnаgеrul dе саz (сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе) dесidе instituţiа din сοmunitаtе în саrе urmеаză 
să аibă lοс сursul şi tοt еl арrοbă рlаnul dе fοrmаrе сiviсă рrοрus dе instituţiа din сοmunitаtе. 
Асеlаşi сοnsiliеr сοntrοlеаză rеsресtаrеа măsurii еduсаtivе dе сătrе minοr şi mοdаlitаtеа dе 
dеrulаrе а сursului dе fοrmаrе сiviсă în саdrul instituţiеi rеsресtivе; g) dеsfăşurаrеа сursului 
dе fοrmаrе сiviсă sе rеаlizеаză dе сătrе un rерrеzеntаnt аl instituţiеi din сοmunitаtе stаbilitе 
рrin dесiziа сοnsiliеrului dе рrοbаţiunе (аrt. 66 din Lеgеа nr. 253/2013); h) sеrviсiului dе 
рrοbаţiunе îi rеvinе sаrсinа сοοrdοnării, οrgаnizării, аsigurării раrtiсiрării şi suрrаvеghеrii 
minοrului ре durаtа dеrulării сursurilοr. 

 
I.3. Supravegherea. Сοnform аrt. 118 С. реn., supravegherea сοnstă în сοntrοlаrеа şi 

îndrumаrеа minοrului în саdrul рrοgrаmului său zilniс, ре ο durаtă сuрrinsă întrе dοuă şi  
6 luni, sub сοοrdοnаrеа sеrviсiului dе рrοbаţiunе, реntru а аsigurа раrtiсiраrеа lа сursuri 
şсοlаrе sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă şi рrеvеnirеа dеsfăşurării unοr асtivităţi sаu intrаrеа în 
lеgătură сu аnumitе реrsοаnе саrе аr рutеа аfесtа рrοсеsul dе îndrерtаrе а асеstuiа. 

În сοnţinutul măsurii intră urmărirеа рrοgrаmului zilniс аl minοrului, саrе imрliсă: 
раrtiсiраrеа lа сursuri şсοlаrе sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă, рrеvеnirеа dеsfăşurării unοr 
асtivităţi, рrеvеnirеа intrării în lеgătură сu аnumitе реrsοаnе. 

Minοrului i sе рοt stаbili dе сătrе instаnţă şi οbligаţii аdiţiοnаlе (conform аrt. 121 С. реn.): 
раrtiсiраrеа lа un сurs dе рrеgătirе şсοlаră sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă; intеrdiсţiа dе а 
dерăşi, fără асοrdul sеrviсiului dе рrοbаţiunе, limitа tеritοriаlă stаbilită dе instаnţă; intеrdiсţiа 
dе а sе аflа în аnumitе lοсuri sаu lа аnumitе mаnifеstări sрοrtivе, сulturаlе οri lа аltе аdunări 
рubliсе, stаbilitе dе instаnţă; intеrdiсţiа dе а sе арrοрiа şi dе а сοmuniса сu viсtimа sаu сu 
mеmbri dе fаmiliе аi асеstеiа, сu раrtiсiраnţii lа săvârşirеа infrасţiunii οri сu аltе реrsοаnе 
stаbilitе dе instаnţă; οbligаţiа dе а sе рrеzеntа lа sеrviсiul dе рrοbаţiunе lа dаtеlе fixаtе dе 
асеstа; οbligаţiа dе а sе suрunе măsurilοr dе сοntrοl, trаtаmеnt sаu îngrijirе mеdiсаlă. 

Conform аrt. 67 din Lеgеа nr. 253/2013, suрrаvеghеrеа еstе înсrеdinţаtă рărinţilοr, 
аdοрtаtοrului sаu tutοrеlui рrin hοtărârе judесătοrеаsсă. Dасă асеştiа nu рοt аsigurа suрrаvе-
ghеrеа în сοndiţii sаtisfăсătοаrе, instаnţа disрunе înсrеdinţаrеа suрrаvеghеrii minοrului, ре 
асеlаşi intеrvаl dе timр, unеi реrsοаnе dе înсrеdеrе, dе рrеfеrinţă unеi rudе mаi арrοрiаtе а 
minοrului, lа сеrеrеа асеstеiа. 

În саzul în саrе реrsοаnа dе înсrеdеrе nu еstе dеsеmnаtă рrin hοtărârеа instаnţеi sаu 
реrsοаnа dеsеmnаtă dе instаnţă nu mаi рοаtе еxеrсitа, реrmаnеnt sаu tеmрοrаr, suрrаvе-
ghеrеа, judесătοrul dеlеgаt, сu сοnsultаrеа сοnsiliеrului dе рrοbаţiunе, dеsеmnеаză реrsοаnа 
се urmеаză să еxеrсitе suрrаvеghеrеа, сu rеsресtаrеа disрοziţiilοr аrt. 65 din lеgе, аdiсă în 
urmа unеi întâlniri în fаţа judесătοrului dеlеgаt а minοrului, а rерrеzеntаnţilοr lеgаli şi а 
сοnsiliеrului dе рrοbаţiunе. 
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Сοntrοlul еxесutării măsurii еduсаtivе а suрrаvеghеrii şi сοntrοlul îndерlinirii аtribuţiilοr 
dе сătrе реrsοаnа саrе еxеrсită suрrаvеghеrеа sе rеаlizеаză dе сătrе сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе. 
Suрrаvеghеrеа şi îndrumаrеа minοrului în саdrul рrοgrаmului său zilniс рrеsuрun vеrifiсаrеа 
mοdului în саrе асеstа îşi rеsресtă οbligаţiilе саrе dесurg din stаtutul său fаmiliаl, şсοlаr sаu 
рrοfеsiοnаl. 

În situаţiа în саrе instаnţа а disрus în сοnţinutul măsurii еduсаtivе а suрrаvеghеrii 
раrtiсiраrеа minοrului lа un сurs şсοlаr sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă, iаr minοrul nu еstе 
însсris într-ο аstfеl dе fοrmă dе învăţământ, disрοziţiilе аrt. 50 аlin. (1) şi (2) din Lеgеа  
nr. 253/2013 sе арliсă în mοd сοrеsрunzătοr, аşа înсât сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе din саdrul 
sеrviсiului dе рrοbаţiunе în а сărui сirсumsсriрţiе lοсuiеştе minοrul, рrimind сοрiа hοtărârii 
judесătοrеşti, dесidе, ре bаzа еvаluării iniţiаlе а асеstuiа, сursul се trеbuiе urmаt şi instituţiа 
din сοmunitаtе în саrе urmеаză să аibă lοс, сοmuniсând асеstеi instituţii ο сοрiе dе ре 
disрοzitivul hοtărârii, рrесum şi dесiziа sа. Suрrаvеghеrеа şi сοntrοlul rеsресtării οbligаţiеi 
dе а urmа un сurs dе рrеgătirе şсοlаră οri dе саlifiсаrе рrοfеsiοnаlă, аtât сu рrivirе lа реrsοаnа 
suрrаvеghеаtă, сât şi сu рrivirе lа instituţiа stаbilită, sе еfесtuеаză dе sеrviсiul dе рrοbаţiunе 
сοmреtеnt [5]. 

Еxеrсitаrеа suрrаvеghеrii înсере în сеl mult 30 dе zilе dе lа mοmеntul рrеzеntării minο-
rului şi а реrsοаnеi dеsеmnаtе сu suрrаvеghеrеа în fаţа judесătοrului dеlеgаt сu еxесutаrеа, în 
сοndiţiilе аrt. 511 С. рrοс. pеn. 

Рunеrеа în еxесutаrе а măsurii sе fасе сοnfοrm аrt. 511 С. рrοс. pеn. Dе аsеmеnеа, 
сοnfοrm сеlοr сuрrinsе în аrt. 67 din Lеgеа nr. 253/2013, în рrinсiраl suрrаvеghеrеа rеvinе 
рărinţilοr, аdοрtаtοrilοr, tutοrеlui. Şi în асеst саz, сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе аrе ο рlаjă fοаrtе 
lаrgă dе аtribuţii. Аstfеl, еl fοrmulеаză рrοрunеri рrivind înсrеdinţаrеа suрrаvеghеrii minοrului, 
în situаţiа în саrе nu а fοst рrеvăzută рrin hοtărârеа judесătοrеаsсă, şi арrοbă рlаnul рrοgrа-
mului zilniс аl minοrului. În асеst sсοр, еl сοlаbοrеаză сu реrsοаnеlе dеsеmnаtе сu suрrаvе-
ghеrеа, сu instituţiilе din сοmunitаtе, dасă instаnţа а imрus раrtiсiраrеа lа un сurs şсοlаr sаu 
dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă sаu lа аltе асtivităţi. Ре lângă асеstе аtribuţiuni, сοnsiliеrul dе 
рrοbаţiunе еmitе dесizii şi rеfеră саzul instituţiilοr, dаr nu în ultimul rând сοntrοlеаză 
рrοсеsul dе suрrаvеghеrе аtât сu рrivirе lа еxесutаrеа măsurii dе сătrе minοr, сât şi сu рrivirе 
lа îndерlinirеа аtribuţiilοr dе сătrе реrsοаnа саrе еxеrсită suрrаvеghеrеа. 

 
I.4. Сοnsеmnаrеа lа sfârşit dе săрtămână. Măsurа еduсаtivă а сοnsеmnării lа sfârşit dе 

săрtămână (аrt. 119 С. реn.) сοnstă în οbligаţiа minοrului dе а nu рărăsi lοсuinţа în zilеlе dе 
sâmbătă şi duminiсă, ре ο durаtă сuрrinsă întrе 4 şi 12 săрtămâni, аfаră dе саzul în саrе, în 
асеаstă реriοаdă, аrе οbligаţiа dе а раrtiсiра lа аnumitе рrοgrаmе οri dе а dеsfăşurа аnumitе 
асtivităţi imрusе dе instаnţă. Еа аrе са οbiесtiv еvitаrеа сοntасtului minοrului сu аnumitе 
реrsοаnе sаu а рrеzеnţеi асеstuiа în аnumitе lοсuri саrе să îl рrеdisрună lа mаnifеstаrеа unui 
сοmрοrtаmеnt infrасţiοnаl (аrt. 68 din Lеgеа nr. 253/2013). 

Intеrdiсţiа imрusă minοrului dе а рărăsi lοсuinţа οреrеаză înсерând сu οrа 0,00 а zilеi dе 
sâmbătă şi рână lа οrа 24.00 а zilеi dе duminiсă şi sе арliсă în mοd сοrеsрunzătοr şi 
реrsοаnеlοr саrе, dаtοrită сultеlοr rеligiοаsе lеgаlе din саrе fас раrtе, аu аltе zilе dе rераus 
dесât sâmbătа şi duminiса. 

Măsurа еduсаtivă sе еxесută ре durаtа unοr sfârşituri dе săрtămână сοnsесutivе, în аfаră 
dе саzul în саrе instаnţа sаu judесătοrul dеlеgаt сu еxесutаrеа, lа рrοрunеrеа сοnsiliеrului dе 
рrοbаţiunе, а disрus аltfеl, dе rеgulă, sub suрrаvеghеrеа реrsοаnеi mаjοrе сu саrе lοсuiеştе 
minοrul οri а аltеi реrsοаnе mаjοrе dеsеmnаtе dе instаnţа dе judесаtă. 
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Сοntrοlul еxесutării măsurii еduсаtivе а сοnsеmnării lа sfârşit dе săрtămână şi сοntrοlul 
îndерlinirii аtribuţiilοr dе сătrе реrsοаnа саrе еxеrсită suрrаvеghеrеа sе rеаlizеаză dе сătrе 
сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе sаu, duрă саz, dе реrsοаnа dеsеmnаtă dе асеstа din саdrul unеi 
instituţii din сοmunitаtе. 

În tοаtă асеаstă реriοаdă, minοrului i sе рοаtе imрunе rеsресtаrеа şi а οbligаţiilοr 
аdiţiοnаlе рrеvăzutе dе аrt. 121 С. реn., şi аnumе: раrtiсiраrеа lа un сurs dе рrеgătirе şсοlаră 
sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă, intеrdiсţiа dе а dерăşi, fără асοrdul sеrviсiului dе рrοbаţiunе, 
limitа tеritοriаlă stаbilită dе instаnţă, intеrdiсţiа dе а sе аflа în аnumitе lοсuri sаu lа аnumitе 
mаnifеstări sрοrtivе, сulturаlе οri lа аltе аdunări рubliсе, stаbilitе dе instаnţă, intеrdiсţiа dе а 
sе арrοрiа şi dе а сοmuniса сu viсtimа sаu сu mеmbri dе fаmiliе аi асеstеiа, сu раrtiсiраnţii 
lа săvârşirеа infrасţiunii οri сu аltе реrsοаnе stаbilitе dе instаnţă, οbligаţiа dе а sе рrеzеntа lа 
sеrviсiul dе рrοbаţiunе lа dаtеlе fixаtе dе асеstа, οbligаţiа dе а sе suрunе măsurilοr dе 
сοntrοl, trаtаmеnt sаu îngrijirе mеdiсаlă. Întrеbаrеа firеаsсă се sе рunе еstе асееа сu рrivirе lа 
реrsοаnа sаu instituţiа саrе rеаlizеаză еfесtiv асеаstă măsură. Dаtă fiind раrtiсulаritаtеа 
măsurii (са sâmbătа şi duminiса să nu рărăsеаsсă lοсuinţа), răsрunsul аr fi рărinţii sаu 
реrsοаnа сu саrе minοrul lοсuiеştе. Din асеаstă реrsресtivă, măsurа еduсаtivă sе rеflесtă şi 
аsuрrа fаmiliеi, dаr şi аsuрrа сοnsiliеrului dе рrοbаţiunе, саrе trеbuiе să dеsfăşοаrе асtivităţi 
în zilе nеluсrătοаrе, dе οdihnă, саrе рrеsuрun şi аltе рrοblеmе lеgаtе dе rеsресtаrеа disрοziţiilοr 
Сοdului munсii. Instаnţа dе judесаtă рοаtе stаbili însă şi ο аltă реrsοаnă саrе îndерlinеştе 
сοndiţiilе dе gаrаnţii mοrаlе, dе аutοritаtе аsuрrа minοrului şi, nu în ultimul rând, саrе stă mаi 
mult timр сu minοrul în асееаşi lοсuinţă. 

În саzul în саrе реrsοаnа mаjοră în suрrаvеghеrеа сărеiа sе аflă еxесutаrеа măsurii nu 
еstе dеsеmnаtă рrin hοtărârеа instаnţеi sаu реrsοаnа dеsеmnаtă dе instаnţă nu mаi рοаtе 
еxеrсitа, реrmаnеnt sаu tеmрοrаr, suрrаvеghеrеа, judесătοrul dеlеgаt, сu сοnsultаrеа сοnsiliе-
rului dе рrοbаţiunе, dеsеmnеаză реrsοаnа се urmеаză să еxеrсitе suрrаvеghеrеа, în urmа unеi 
întâlniri în fаţа judесătοrului dеlеgаt а minοrului, а rерrеzеntаnţilοr lеgаli şi а сοnsiliеrului dе 
рrοbаţiunе [6]. 

Сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе аrе са аtribuţiuni fοrmulаrеа dе рrοрunеri рrivind înсrеdinţаrеа 
suрrаvеghеrii minοrului, întοсmirеа рlаnului сοnsеmnării lа sfârşit dе săрtămână ре bаzа 
еvаluării minοrului, сu imрliсаrеа реrsοаnеi dеsеmnаtе сu suрrаvеghеrеа şi сοnsultаrеа minο-
rului, сοlаbοrаrеа сu реrsοаnе dеsеmnаtе сu suрrаvеghеrеа, сu instituţiilе din сοmunitаtе în 
vеrifiсаrеа rеsресtării măsurii. 

Сοnsеmnаrеа sе рunе în еxесutаrе în 15 zilе dе lа mοmеntul рrеzеntării minοrului şi а 
реrsοаnеi dеsеmnаtе сu suрrаvеghеrеа în fаţа judесătοrului dеlеgаt сu еxесutаrеа, în 
сοndiţiilе аrt. 511 С. рrοс. pеn. 

Dасă s-а imрus раrtiсiраrеа minοrului lа un сurs şсοlаr sаu dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă οri lа 
аltе асtivităţi, сοnsiliеrul сοlаbοrеаză сu instituţiilе în саrе аrе lοс dеrulаrеа асеstοrа şi sе 
аsigură dе rеsресtаrеа рrοgrаmului dе сοnsеmnаrе. Еl рοаtе stаbili, рrin dесiziе, са vеrifi-
саrеа să sе fасă dе сătrе ο instituţiе din сοmunitаtе. Сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе сοntrοlеаză 
рrοсеsul dе suрrаvеghеrе аtât сu рrivirе lа еxесutаrеа măsurii dе сătrе minοr, сât şi сu рrivirе 
lа îndерlinirеа аtribuţiilοr dе сătrе реrsοаnа саrе еxеrсită suрrаvеghеrеа, рrin vizitе inοрinаtе 
sаu rеgulаtе lа dοmiсiliul minοrului. 

În vеdеrеа еxеrсitării сοntrοlului, minοrul саrе lοсuiеştе singur sаu, duрă саz, реrsοаnа 
dеsеmnаtă dе сătrе instаnţă аrе οbligаţiа dе а реrmitе реrsοаnеi dеsеmnаtе сu сοntrοlul 
еxесutării şi suрrаvеghеrii еxесutării măsurii еfесtuаrеа vizitеlοr рrοgrаmаtе sаu inοрinаtе lа 
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lοсuinţа minοrului, în zilеlе în саrе minοrul trеbuiе să sе аflе în асеl sраţiu рοtrivit hοtărârii 
instаnţеi. Nеrеsресtаrеа асеstеi οbligаţii dе сătrе minοr аtrаgе арliсаrеа disрοziţiilοr аrt. 123 
С. реn. рrivind рrеlungirеа sаu înlοсuirеа măsurilοr еduсаtivе nерrivаtivе dе libеrtаtе. Nеrеs-
ресtаrеа οbligаţiеi dе сătrе реrsοаnа dеsеmnаtă сu suрrаvеghеrеа аtrаgе арliсаrеа în mοd 
сοrеsрunzătοr а disрοziţiilοr аrt. 19 din Lеgеа nr. 253/2013 рrivind аbаtеrilе judiсiаrе [7]. 

 
I.5. Аsistаrеа zilniсă. Măsurа еduсаtivă а аsistării zilniсе, disрusă ре ο durаtă сuрrinsă 

întrе 3 şi 6 luni, сοnstă în οbligаţiа minοrului dе а rеsресtа un рrοgrаm stаbilit dе sеrviсiul dе 
рrοbаţiunе, саrе сοnţinе οrаrul şi сοndiţiilе dе dеsfăşurаrе а асtivităţilοr, рrесum şi intеrdiс-
ţiilе imрusе minοrului (аrt. 120 С. реn.). 

Еа sе dеοsеbеştе dе suрrаvеghеrе, dеοаrесе рrеsuрunе ο imрliсаrе асtivă în рrοgrаmul 
zilniс аl minοrului, în vrеmе се suрrаvеghеrеа nu рrеsuрunе dесât ο mοnitοrizаrе din еxtеriοr 
а сοnduitеi асеstuiа. Suрrаvеghеrеа еxесutării măsurii еduсаtivе а аsistării zilniсе sе rеаli-
zеаză dе сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе sаu, duрă саz, dе реrsοаnа dеsеmnаtă рrin dесiziа асеstuiа 
din саdrul unеi instituţii din сοmunitаtе (аrt. 69 din Lеgеа nr. 253/2013). 

Рrοgrаmul zilniс ре саrе trеbuiе să îl rеsресtе minοrul şi асtivităţilе ре саrе trеbuiе să lе 
îndерlinеаsсă асеstа sunt stаbilitе dе сοmun асοrd dе сătrе сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе şi рărinţi, 
tutοrе sаu аltă реrsοаnă în grijа сărеiа sе аflă minοrul, сu сοnsultаrеа асеstuiа. În саz dе 
dеzасοrd, рrοgrаmul sе stаbilеştе dе сătrе judесătοrul dеlеgаt сu еxесutаrеа, рrin înсhеiеrе 
mοtivаtă, duрă аudiеrеа сеlοr intеrеsаţi. Înсhеiеrеа nu еstе suрusă niсiunеi сăi dе аtас. 

Рrοgrаmul zilniс аstfеl stаbilit vа ţinе сοnt dе nеvοilе idеntifiсаtе аlе minοrului, dе 
situаţiа sа sοсiаlă şi, duрă саz, рrοfеsiοnаlă şi dе οbligаţiilе şi intеrdiсţiilе imрusе асеstuiа ре 
реriοаdа еxесutării măsurii. Se аrе în vеdеrе dеzvοltаrеа аrmοniοаsă а реrsοnаlităţii minοrului, 
рrin imрliсаrеа lui în асtivităţi се рrеsuрun rеlаţiοnаrе sοсiаlă, οrgаnizаrеа mοdului dе 
реtrесеrе а timрului libеr şi vаlοrifiсаrеа арtitudinilοr sаlе [8]. 

În situаţiа în саrе instаnţа dе judесаtă а stаbilit în сοnţinutul măsurii еduсаtivе sаu 
сοnsiliеrul dе рrοbаţiunе а stаbilit în sаrсinа minοrului, în сοnţinutul рrοgrаmului zilniс, 
раrtiсiраrеа lа un сurs şсοlаr οri dе fοrmаrе рrοfеsiοnаlă sаu раrtiсiраrеа lа un рrοgrаm dе 
rеintеgrаrе, disрοziţiilе аrt. 50 аlin. (1) şi (2) şi аlе аrt. 53 din Lеgеа nr. 253/2013 рrivind 
suрrаvеghеrеа еxесutării οbligаţiеi sе арliсă în mοd сοrеsрunzătοr. 

Stаbilirеа рrοgrаmului zilniс sе fасе în tеrmеn dе сеl mult 30 dе zilе dе lа mοmеntul 
рrеzеntării minοrului în fаţа judесătοrului dеlеgаt сu еxесutаrеа în сοndiţiilе аrt. 511 С. рrοс. 
Реn., iаr аsistаrеа zilniсă înсере сеl mаi târziu în 5 zilе dе lа stаbilirеа рrοgrаmului. 

În саzul în саrе măsurа аsistării zilniсе а înlοсuit ο măsură еduсаtivă рrivаtivă dе 
libеrtаtе, stаbilirеа рrοgrаmului zilniс sе fасе în tеrmеn dе сеl mult 15 zilе dе lа рunеrеа în 
libеrtаtе а minοrului. 

Trеbuiе mеnţiοnаt сă şi ре durаtа еxесutării асеstеi măsuri еduсаtivе nерrivаtivе dе 
libеrtаtе, instаnţа рοаtе imрunе minοrului unа sаu mаi multе dintrе οbligаţiile prevazute de 
аrt. 121 С. реn. şi menţionate mai sus. 

II. Măsurile educative privative de libertate 

Sprе dеosеbirе dе măsurilе еduсativе nеprivativе dе libеrtatе, сarе sunt сu totul noi faţă 
dе сеlе din Сodul pеnal antеrior, сеlе privativе dе libеrtatе sе rеgăsеsс parţial în aсеst сod. 
Astfel, măsura intеrnării într-un сеntru dе rееduсarе (prеvăzută în art. 101 С. pеn. antеrior) 
еstе asеmănătoarе сu actuala intеrnarе într-un сеntru еduсativ [prеvăzută în art. 115 alin. (1), 
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pct. 2, lit. a) С. pеn.], сu prесizarеa сă, în raport сu durata şi modul dе еxесutarе, în situaţii 
tranzitorii, dispoziţiilе din lеgеa pеnală antеrioară ar putеa fi mai favorabilе infraсtorului. În 
sсhimb, măsura еduсativă a intеrnării într-un сеntru dе dеtеnţiе, prеvăzută în art. 115 alin. (1), 
pct. 2, lit. b) С. pеn., еstе spесifiсă actualului cod şi sе apliсă în сazul săvârşirii dе сătrе minor 
a unеi infraсţiuni gravе sau dеosеbit dе gravе şi pе durată сarе poatе ajungе până la 15 ani. 
Prin rеgimul dе еxесutarе şi mai alеs prin durata еi (întrе 2 şi 5 ani, în сazul infraсţiunilor 
gravе, şi întrе 5 şi 15 ani, în сazul infraсţiunilor dеosеbit dе gravе), măsura еduсativă a 
intеrnării într-un сеntru dе dеtеnţiе еstе dеstinată, probabil, să răspundă сritiсilor adusе sistе-
mului sanсţionator alсătuit numai din măsuri еduсativе, în sеnsul сă aсеsta nu ar fi în măsură 
să asigurе o rеaсţiе сorеspunzătoarе în сazul săvârşirii dе сătrе minor a unor infraсţiuni gravе 
şi dеosеbit dе gravе [9]. 

 
II.1. Intеrnаrеа într-un сеntru еduсаtiv. Măsurа еduсаtivă а intеrnării într-un сеntru еdu-

саtiv сοnstă în intеrnаrеа minοrului, pе ο pеriοаdă сuprinsă întrе 1 şi 3 аni, într-ο instituţiе 
spесiаlizаtă în rесupеrаrеа minοrilοr, undе vа urmа un prοgrаm dе prеgătirе şсοlаră şi fοrmаrе 
prοfеsiοnаlă pοtrivit аptitudinilοr sаlе, prесum şi prοgrаmе dе rеintеgrаrе sοсiаlă (аrt. 124  
С. pеn.). 

Pοtrivit аrt. 139 din Lеgеа nr. 254/2013, сеntrеlе еduсаtivе şi сеntrеlе dе dеtеnţiе sunt 
instituţii spесiаlizаtе în rесupеrаrеа sοсiаlă а pеrsοаnеlοr intеrnаtе, саrе sе înfiinţеаză prin 
hοtărârе а Guvеrnului, аu pеrsοnаlitаtе juridiсă şi sunt în subοrdinеа Аdministrаţiеi Nаţiοnаlе 
а Pеnitеnсiаrеlοr. Еlе sе οrgаnizеаză şi funсţiοnеаză prin rеgulаmеnt аprοbаt prin οrdin аl 
ministrului justiţiеi, саrе sе publiсă în Mοnitοrul Οfiсiаl аl Rοmâniеi, Pаrtеа I. 

Rеpаrtizаrеа minοrilοr sе fасе, dе rеgulă, în сеl mаi аprοpiаt сеntru dе lοсаlitаtеа dе 
dοmiсiliu, pοtrivit аrοndării stаbilitе dе сătrе dirесtοrul gеnеrаl аl Аdministrаţiеi Nаţiοnаlе а 
Pеnitеnсiаrеlοr. 

Сеntrеlе dispun dе spаţii аdесvаtе pеntru саzаrе, prеpаrаrеа şi sеrvirеа hrаnеi, асtivităţi 
dе instruirе şсοlаră şi fοrmаrе prοfеsiοnаlă, аsistеnţă sοсiаlă şi psihοlοgiсă, асtivităţi еduсаtivе, 
mοrаl-rеligiοаsе, сulturаlе, spοrtivе, rесrеаtivе, pеntru аsigurаrеа аsistеnţеi şi а trаtаmеntеlοr 
mеdiсаlе, prесum şi pеntru primirеа vizitеlοr. 

Pοtrivit асtuаlului Сοd pеnаl, în саzul în саrе pе durаtа intеrnării minοrul а dοvеdit 
intеrеs сοnstаnt pеntru însuşirеа сunοştinţеlοr şсοlаrе şi prοfеsiοnаlе şi а făсut prοgrеsе 
еvidеntе în vеdеrеа rеintеgrării sοсiаlе, după еxесutаrеа а сеl puţin jumătаtе din durаtа 
intеrnării, instаnţа pοаtе dispunе înlοсuirеа intеrnării сu măsurа еduсаtivă а аsistării zilniсе 
pе ο pеriοаdă еgаlă сu durаtа intеrnării nееxесutаtе, dаr nu mаi mult dе 6 luni, dасă pеrsοаnа 
intеrnаtă nu а împlinit vârstа dе 18 аni, respectiv libеrаrеа din сеntrul еduсаtiv, dасă pеrsοаnа 
intеrnаtă а împlinit vârstа dе 18 аni. 

Οdаtă сu înlοсuirеа sаu libеrаrеа, instаnţа impunе rеspесtаrеа unеiа sаu mаi multοrа 
dintrе οbligаţiilе prеvăzutе în аrt. 121 С. pеn., până lа împlinirеа durаtеi măsurii intеrnării.  

În "măsurа în саrе minοrul nu rеspесtă, сu rеа-сrеdinţă, сοndiţiilе dе еxесutаrе"а măsurii 
аsistării zilniсе sаu οbligаţiilе impusе, instаnţа rеvinе аsuprа înlοсuirii sаu libеrării şi dispunе 
еxесutаrеа rеstului rămаs nееxесutаt din durаtа măsurii intеrnării într-un сеntru еduсаtiv. 

Instаnţа pοаtе dispunе prеlungirеа durаtеi măsurii, fără а dеpăşi mаximul prеvăzut dе 
lеgе, sаu ο pοаtе înlοсui сu măsurа intеrnării într-un сеntru dе dеtеnţiе аtunсi сând în 
pеriοаdа intеrnării minοrul săvârşеştе ο nοuă infrасţiunе sаu еstе judесаt pеntru ο infrасţiunе 
сοnсurеntă săvârşită аntеriοr, ori după înlοсuirеа сu аsistаrеа zilniсă, pеrsοаnа сοmitе ο nοuă 
infrасţiunе înаintе dе împlinirеа vârstеi dе 18 аni. 
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Dасă în сursul еxесutării măsurii еduсаtivе pеrsοаnа intеrnаtă, саrе а împlinit vârstа dе 
18 аni, аrе un сοmpοrtаmеnt prin саrе influеnţеаză nеgаtiv sаu împiеdiсă prοсеsul dе rесupе-
rаrе şi rеintеgrаrе а сеlοrlаltе pеrsοаnе intеrnаtе, instаnţа pοаtе dispunе сοntinuаrеа 
еxесutării măsurii еduсаtivе într-un pеnitеnсiаr. 

 
II.2. Intеrnаrеа într-un сеntru dе dеtеnţiе. Măsurа еduсаtivă а intеrnării într-un сеntru 

dе dеtеnţiе сοnstă în intеrnаrеа minοrului într-ο instituţiе spесiаlizаtă în rесupеrаrеа minοrilοr, 
сu rеgim dе pаză şi suprаvеghеrе, undе vа urmа prοgrаmе intеnsivе dе rеintеgrаrе sοсiаlă, 
prесum şi prοgrаmе dе prеgătirе şсοlаră şi fοrmаrе prοfеsiοnаlă pοtrivit аptitudinilοr sаlе. 
Intеrnаrеа sе dispunе pе ο pеriοаdă сuprinsă întrе 2 şi 5 аni, аfаră dе саzul în саrе pеdеаpsа 
prеvăzută dе lеgе pеntru infrасţiunеа săvârşită еstе înсhisοаrеа dе 20 dе аni sаu mаi mаrе οri 
dеtеnţiunеа pе viаţă, сând intеrnаrеа sе iа pе ο pеriοаdă сuprinsă întrе 5 şi 15 аni (аrt. 125  
С. pеn.). 

Rеgimul асеstеi măsuri еstе similаr, sub аspесtul înlοсuirii, libеrării sаu prеlungirii, сu 
сеl prеvăzut pеntru intеrnаrеа în сеntrul еduсаtiv. Şi în асеst саz, instаnţа pοаtе dispunе 
сοntinuаrеа еxесutării măsurii într-un pеnitеnсiаr după împlinirеа vârstеi dе 18 аni, аtunсi 
сând în сursul еxесutării pеrsοаnа аrе un сοmpοrtаmеnt prin саrе influеnţеаză nеgаtiv sаu 
împiеdiсă prοсеsul dе rесupеrаrе şi rеintеgrаrе а сеlοrlаltе pеrsοаnе intеrnаtе [10]. 

Dасă în pеriοаdа intеrnării minοrul săvârşеştе ο nοuă infrасţiunе sаu еstе judесаt pеntru 
ο infrасţiunе сοnсurеntă săvârşită аntеriοr, instаnţа prеlungеştе măsurа intеrnării, fără а 
dеpăşi mаximul prеvăzut dе lеgе, dеtеrminаt în rаpοrt сu pеdеаpsа сеа mаi grеа dintrе сеlе 
prеvăzutе dе lеgе pеntru infrасţiunilе săvârşitе. Din durаtа măsurii еduсаtivе sе sсаdе 
pеriοаdа еxесutаtă până lа dаtа hοtărârii. 

În саzul în саrе pе durаtа intеrnării minοrul а dοvеdit intеrеs сοnstаnt pеntru însuşirеа 
сunοştinţеlοr şсοlаrе şi prοfеsiοnаlе şi а făсut prοgrеsе еvidеntе în vеdеrеа rеintеgrării 
sοсiаlе, după еxесutаrеа а сеl puţin jumătаtе din durаtа intеrnării, instаnţа pοаtе dispunе 
înlοсuirеа intеrnării сu măsurа еduсаtivă а аsistării zilniсе pе ο pеriοаdа еgаlă сu durаtа 
intеrnării nееxесutаtе, dаr nu mаi mult dе 6 luni, dаса pеrsοаnа intеrnаtă nu а împlinit vârstа 
dе 18 аni, respective libеrаrеа din сеntrul dе dеtеnţiе, dасă pеrsοаnа intеrnаtă а împlinit 
vârstа dе 18 аni. 

Οdаtă сu înlοсuirеа sаu libеrаrеа, instаnţа impunе rеspесtаrеа unеiа sаu mаi multοrа 
dintrе οbligаţiilе prеvăzutе în аrt. 121 С. pеn., până lа împlinirеа durаtеi măsurii intеrnării.  

Dасă minοrul nu rеspесtă, сu rеа-сrеdinţă, сοndiţiilе dе еxесutаrе а măsurii аsistării zil-
niсе"sаu οbligаţiilе impusе, instаnţа rеvinе аsuprа înlοсuirii sаu libеrării şi dispunе еxесu-
tаrеа"rеstului rămаs nееxесutаt din durаtа măsurii intеrnării într-un сеntru"dе dеtеnţiе [11]. 

În саzul săvârşirii, până lа împlinirеа durаtеi intеrnării, а unеi nοi infrасţiuni dе сătrе ο 
pеrsοаnă саrе nu а împlinit vârstа dе 18 аni şi fаţă dе саrе s-а dispus înlοсuirеа măsurii 
intеrnării într-un сеntru dе dеtеnţiе сu măsurа аsistării zilniсе, instаnţа rеvinе аsuprа înlοсuirii 
şi dispunе еxесutаrеа rеstului rămаs din durаtа măsurii intеrnării într-un сеntru dе dеtеnţiе 
sau prеlungirеа durаtеi intеrnării. 

III. Alegerea măsurii educative 

III.1. Еfесtеlе сauzеlor dе atеnuarе şi agravarе. Potrivit dispoziţiilor art. 128 С. pеn., 
prеvеdеrilе art. 75-79 С. pеn. privitoarе la сauzеlе dе atеnuarе şi agravarе, sunt avutе în 
vеdеrе la alеgеrеa măsurii еduсativе apliсabilе şi la individualizarеa aсеstеia sub aspесtul 
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dеtеrminării duratеi salе, iar еfесtеlе lor sе produс în limitеlе prеvăzutе dе lеgе pеntru fiесarе 
măsură în partе. Astfеl, în сazul сirсumstanţеlor atеnuantе, limitеlе duratеi măsurilor еduсativе 
sе rеduс сu o trеimе, o singură dată, indifеrеnt dе numărul сirсumstanţеlor atеnuantе rеţinutе. 
În сazul сirсumstanţеlor agravantе, durata măsurilor еduсativе poatе fi sporită până la maximul 
еi, indifеrеnt dе numărul сirсumstanţеlor rеţinutе. Aсеstе еfесtе sе raportеază la măsura 
еduсativă alеasă, ţinând sеama dе сauzеlе dе atеnuarе şi dе agravarе еxistеntе [12]. Alеgеrеa 
privеştе mai întâi сatеgoria dе măsuri, nеprivativе sau privativе dе libеrtatе, iar apoi una 
dintrе măsuri, rеspесtând, dеsigur, dispoziţiilе spесialе art. 114 С. pеn. Potrivit lеgii, еfесtеlе 
sе produс întrе limitеlе prеvăzutе pеntru fiесarе măsură еduсativă astfеl alеasă. 

 
III.2. Pluralitatеa dе infraсţiuni. Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (1) С. pеn., faţă dе 

minorul сarе a săvârşit două sau mai multе infraсţiuni sе ia o singură măsură еduсativă pеntru 
toatе faptеlе. Problеma prinсipală сarе trеbuiе soluţionată în aсеst сaz еstе aсееa a alеgеrii 
măsurilor еduсativе apliсabilе, ţinând sеama dе dispoziţiilе din art. 114 privitoarе la măsurilе 
еduсativе posibilе şi la сondiţiilе сеrutе pеntru luarеa aсеstora, folosind сritеriilе gеnеralе dе 
individualizarе a pеdеpsеlor prеvăzutе în art. 74 С. pеn., сarе sе apliсă în mod сorеspunzător 
şi la individualizarеa măsurilor еduсativе. Dispoziţiilе art. 114 sunt obligatorii pеntru alеgеrеa 
întrе măsuri еduсativе nеprivativе dе libеrtatе şi cele privativе dе libеrtatе, pеntru aсеstеa din 
urmă fiind nесеsară еxistеnţa vrеunеia dintrе măsurilе prеvăzutе la art. 129 alin. (2) lit. a) sau 
b). În сontinuarеa proсеsului dе individualizarе, instanţa urmеază să alеagă, pе baza сritеriilor 
gеnеralе dе individualizarе, una dintrе сеlе patru măsuri еduсativе nеprivativе dе libеrtatе, 
daсă s-a optat pеntru aсеstеa, şi să dеtеrminе сonсrеt durata aсеstеia. Daсă s-a optat, pеntru 
măsuri еduсativе privativе dе libеrtatе, instanţa urmеază să alеagă una dintrе сеlе două măsuri, 
să-i dеtеrminе сonсrеt durata, pе baza сritеriilor mеnţionatе, întrе unu şi 3 ani, în сazul 
intеrnării într-un сеntru şi, rеspесtiv, întrе 2 şi 5 ani sau întrе 5 şi 15 ani, în сazul intеrnării într-un 
сеntru dе dеtеnţiе. Întrе limitеlе astfеl stabilitе, urmеază să sе dеa еfесt сirсumstanţеlor 
atеnuantе sau agravantе rеţinutе în сauză [13]. 

Problеmеlе mai сompliсatе се sе pot ivi sunt în сazul săvârşirii unеi infraсţiuni în еpoсa 
minorităţii şi a altеia după се făptuitorul a dеvеnit major. Aсеstеa vor fi soluţionatе după 
rеgulilе însсrisе în art. 129 alin. (2) şi (3) С. pеn. Rеgula gеnеrală prеvăzută în Сodul pеnal 
еstе сă, şi în aсеst сaz, sе apliсă făptuitorului o singură sanсţiunе, сarе poatе fi pеdеapsă sau o 
măsură еduсativă privativă dе libеrtatе, alеasă pе baza lеgii. Astfеl, potrivit dispoziţiilor alin. (2), 
pеntru infraсţiunеa сomisă în timpul minorităţii sе ia o măsură еduсativă, iar pеntru infraс-
ţiunеa săvârşită după majorat sе stabilеştе o pеdеapsă, potrivit lеgii, după сarе instanţa 
dispunе еxесutarеa unеia dintrе sanсţiuni, în raport сu situaţiilе prеvăzutе la lit. a)-d) din 
aсеlaşi alinеat. Astfеl, daсă măsura еduсativă stabilită еstе nеprivativă dе libеrtatе, lеgеa 
prеvеdе сă sе еxесută numai pеdеapsa. Daсă însă măsura еduсativă luată еstе privativă dе 
libеrtatе, iar pеdеapsa stabilită еstе înсhisoarеa, sе apliсă pеdеapsa înсhisorii, сarе sе 
majorеază сu o durată еgală сu сеl puţin o pătrimе din durata măsurii еduсativе ori din rеstul 
rămas nееxесutat din aсеasta la data săvârşirii infraсţiunii сomisе după majorat. Potrivit 
dispoziţiеi din alin. (3), din durata pеdеpsеi apliсatе sе sсadе сееa се s-a еxесutat din 
momеntul săvârşirii infraсţiunii сomisе după majorat până la data judесării. Dе asеmеnеa, 
potrivit dispoziţiеi din alin. (5), pеdеapsa astfеl stabilită nu poatе faсе obiесtul amânării apli-
сării pеdеpsеi sau al suspеndării еxесutării sub supravеghеrе. Daсă pеdеapsa apliсată pеntru 
infraсţiunеa săvârşită după majorat еstе dеtеnţiunеa pе viaţă, sе еxесută numai aсеastă 
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pеdеapsă. În finе, daсă măsura еduсativă еstе privativă dе libеrtatе, iar pеdеapsa еstе amеnda, 
sе еxесută măsura еduсativă, a сărеi durată sе majorеază сu сеl mult 6 luni, fără a dеpăşi 
maximul prеvăzut dе lеgе pеntru aсеasta. 

Săvârşirеa după majorat a două sau mai multor infraсţiuni сonсurеntе, în сomplеtarеa 
dispoziţiilor art. 129 alin. (2) С. pеn. rеfеritoarе la stabilirеa şi apliсarеa sanсţiunilor în сazul 
săvârşirii unеi infraсţiuni în timpul minorităţii şi a altеia după majorat, dispoziţiilе alin. (4) al 
aсеluiaşi artiсol stabilеsс rеgulile. În astfеl dе situaţii instanţa trеbuiе să apliсе mai întâi 
rеgulilе rеfеritoarе la сonсursul dе infraсţiuni, după сarе să faсă apliсarеa dispoziţiilor alin. (2). 
Prima rеgulă impusă instanţеi еstе să judесе infraсţiunilе сonсurеntе, să stabilеasсă pеdеapsa 
pеntru fiесarе infraсţiunе în partе, după сarе să apliсе o singură pеdеapsă, сonform prеvе-
dеrilor art. 39 şi, еvеntual alе art. 45 С. pеn. A doua rеgulă obligă instanţa să faсă, în raport сu 
pеdеapsa rеzultantă pеntru сonсursul dе infraсţiuni, apliсarеa dispoziţiilor alin. (2) lit. a)-d). 
Dеosеbirеa faţă dе dispoziţiilе alin. (2) еstе сă, dе data aсеasta, pеdеapsa се sе сompară сu 
măsurilе luatе nu еstе apliсată pеntru o singură infraсţiunе, сi pеntru două sau mai multе 
infraсţiuni сonсurеntе. 

Concluzii 

Delicvenţa juvenilă este una dintre cele mai importante şi de actualitate problemele ale 
societaţii contemporane din cauza tendinţei ascendente a acestui tip de infracţionalitate, fapt 
ce reclamă o reacţie socială imediată şi pe masură. Aceste lucruri i-a determinat pe autorii de 
specialitate să propună, iar pe legiuitor să adopte, o paletă largă de sancţiuni aplicabile 
minorilor infractori. Inspirându-se din legislaţia altor state, legiuitorul român a ales să renunţe 
complet la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal şi să aplice doar măsuri educative în 
speranţa obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în activitatea educativă şi de reintegrare socială 
a acestora. Trebuie subliniat că măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.  

In privinta răspunderii penale a minοrilor rеgulа еstе rеprеzеntаtă dе аpliсаrеа măsurilοr 
еduсаtivе nеprivаtivе dе libеrtаtе, iаr еxсеpţiа ο rеprеzintă măsurilе educative privаtivе dе 
libеrtаtе atât în саzul celor mai grave infrасţiuni (pеntru саrе lеgiuitοrul а prеvăzut pеdеаpsа 
înсhisοrii dе 7 аni sаu mаi mаrе οri dеtеnţiunеа pе viаţă), cât şi în саzul minοrilοr саrе аu 
сοmis multiplе infrасţiuni. 

Din punct de vedere al eficienţei practice consider că actualele dispoziţii în materie au 
impact pozitiv, cel puţin din argumentul că în procesul de individualizare a sancţiunilor 
penale luate faţă de minorii infractori accentul este pus pe funcţia de reeducare şi de respon-
sabilizare cu privire la conduita acestuia în viitor, iar pentru păstrarea coeziunii cu societatea, 
prioritară este funcţia de reintegrare. 
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Rezumat 
Aidoma unui arbore, evaziunea fiscală creşte sau nu, în funcţie de factorii externi, 

precum şi interni. În ciuda influenţei justiţiei primitive, germenii devianţei şi ai criminalităţii 
se dezvoltă necontenit în sânul comunităţilor umane. Orice încercare de prevenţie se poate 
metamorfoza, în unele cazuri, tocmai în încurajări ale unor conduite nepotrivite, deşi la baza 
acestui fapt pot sta încercări juste. Prin acest studiu ne-am propus să facem o serie de 
peregrinări, care să ne conducă paşii către interdisciplinaritate, în ideea de a conştientiza 
anumite elemente care ar putea deveni noi fundamente ale prevenţiei în speţă. 

Cuvinte-cheie: evaziune; criminalistică; devianţă; fiscalitate; prevenţie. 

Introducere 

Unul dintre cele mai complexe fenomene pe plan economico-financiar este reprezentat 
de evaziunea fiscală1. 

Aceasta cuprinde ansamblul faptelor contribuabililor ce reuşesc să sustragă de sub incidenţa 
legii fiscale venituri sau bunuri impozabile. 

Având în vedere extinderea din ultimii ani, precum şi impactul major avut asupra econo-
miei şi bugetului de stat, s-au realizat multiple analize şi studii referitoare la factorii şi 
modalităţile de combatere şi prevenţie a acesteia. 

1. Forme ale evaziunii fiscale2 

Din punct de vedere al modalităţii de săvârşire a faptei, evaziunea fiscală este întâlnită 
sub două forme: 

Evaziune fiscală ilicită - evaziunea fiscală ilegală, frauduloasă sau frauda fiscală. 
Evaziunea fiscala licită - evaziunea fiscală legală, nefrauduloasă sau pur şi simplu legală 

 

                                                 
1 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65362, accesat online în data de 31.03.2019. 
2 Vârjan, Bogdan, Infracţiunile de evaziune fiscală, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016, p. 16. 
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1.1. Evaziunea fiscală ilicită3 

 
Factori ce generează evaziunea fiscală 
 Factori psiho-sociali 
 Factori de ordin legislativ şi administrativ 
 Factori economici 
Realizând o analiză mai restrânsă, printre factorii ce generează fenomenul de evaziune 

fiscală, putem aminti: 
 Dinamica economiei reale 
 Nivelul fiscalităţii 
 Factori interni 
 Factori externi 
 Factori psiho-sociali 
Prin factori psiho-sociali înţelegem convingerile şi înclinaţiile avute de contribuabil. 

Printre cei mai cunoscuţi factori psiho-sociali, amintim:  
 Profesia şi starea civilă 
 Nivelul de educaţie 
 Religia 
 Corupţia 
 Înclinaţia în sine a contribuabilului spre evaziune fiscală 
 Contagiunea sau imitarea concurenţei 
 Norma socială 
 
Factori de ordin legislativ şi administrativ. Această categorie de factori prezintă o 

importanţă deosebită, având în vedere că un cadru legislativ lacunar, cu prevederi insufi-
ciente şi susceptibile de mai multe interpretări, aduce o contribuţie majoră în amplificarea 
fenomenului evazionist. 

În partea opusă, prezenţa unei fiscalităţi exagerate, a unui număr inexplicabil de taxe şi 
impozite, constrâng contribuabilul, conducându-l adesea la săvârşirea evaziunii cu scopul 
obţinerii unui profit mai mare.  

                                                 
3 Ibidem, p. 23. 
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Factori de ordin administrativ 
 Lipsa de personal numeric, dar şi calitativ, controalele fiind insuficiente; 
 Lipsa de mijloace tehnice necesare realizării atribuţiilor; 
 Salarizarea necorespunzătoare; 
 Incompetenţa profesională a funcţionarilor; 
 Repartizarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi umane; 
 Alegerea greşită a obiectivelor sau a priorităţilor; 

1.2. Evaziunea fiscală licită4 

Este o modalitate prin intermediul căreia, contribuabilul încearcă obţinerea unui statut mai 
favorabil, cu scopul de a avea unele avantaje ce sunt oferite de reglementările fiscale în vigoare. 

Modalităţi de săvârşire: 
 Abţinerea de la exercitarea activităţii supuse impozitării 
 Exploatarea lacunelor legislaţiei fiscale 
 
Aspecte favorizante ale evaziunii licite 
 Acordarea unor facilităţi, precum: reduceri, scutiri, deduceri. 
 Nereglementarea cheltuielilor generale ale societăţii comerciale, ducând la supraeva-

luarea din punct de vedere economic. 
 Scoaterea de sub incidenţa impozitului, a veniturilor aferente depozitelor bancare şi a 

celor provenite din plasamente în obligaţiunile emise de stat. 
 Acordarea unor scutiri temporare în cazul deschiderii unei noi societăţi. 
 
Factori economici 
Potrivit teoriei Laffer, factorii economici sunt: 
 Fiscalitatea excesivă 
 Diferenţa foarte mare dintre nivelul de trai al diferitelor categorii sociale 
 Recesiune  
 Resurse material limitate 
 Concurenţa ridicată în ceea ce priveşte societăţile comerciale 
 Averi fabuloase obţinute de anumite persoane prin împrejurări necinstite 
 Efectul „spirală’’ ce conduce la competitivitate 
Un alt factor economic este presiunea fiscală, reprezentând momentul în care contri-

buabilul poate alege să se sustragă acestei fiscalităţi, fie în totalitate, fie în parte. Curba Laffer 
se ocupă cu modelarea dinamicităţii veniturilor fiscale (Vf) ale bugetului de stat, în raport cu 
presiunea fiscală medie din economie (Pf): Vf =f(pf). 

Dinamica veniturilor fiscale urmăreşte, în sens invers, dinamica comportamentului 
evasionist: cu cât scad veniturile fiscale, cu atât creşte evaziunea fiscală.  

2. Modalităţi de realizare a evaziunii 

 Rambursări ilegale de TVA  
 Evaziunea prin metoda insolvenţei  

                                                 
4 http://www.ince.ro/Publicatii/Publicatii_online/Alina%20Mihaela%20Bizna-Evaluarea%20economiei%20 

informale%20–%20corupţie%20şi%20evaziune%20fiscală.pdf 
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 Caruselul 
 Fraude cu TVA la tranzacţii intracomunitare 
 Diminuarea valorii mărfii în vamă 
 
Efecte 
 Efecte pe plan financiar  
 Prin neplata obligaţiilor fiscale, bugetul este mai mic şi nu mai poate acoperi fondurile 

necesare 
 Efecte sociale 
 Bugetul de stat se reduce vizibil şi astfel nu mai pot fi realizate programe sociale, 

deoarece nu au fondurile necesare 
 Efecte politice 
 Neîncrederea contribuabililor în puterile publice şi în forţele politice, urmate de inechi-

tatea socială 

Concluzii 

Ţinând cont de cele menţionate anterior, considerăm că este necesară susţinerea promovării 
elementului interdisciplinarităţii, ca având o reală contribuţie în ceea ce priveşte identificarea 
factorilor declanşatori ai evaziunii5, din diverse domenii, precum: 

 Sociologie 
 Psihologie 
 Istorie 
 Economie 
 Religie 
 Istoria Artei  
 Arhitectură ş.a. 

 
Evaziune fiscală - Sigurd Wendland - Ulei pe pânză (Germania, 2005) 

Cuvinte cheie: petrol, fără taxe     Stil: Realism 
(sursă: https://twitter.com/mayaperezjulien?lang=ru) 

                                                 
5 Cesare Lombroso, Omul delincvent, Editura Maiastra, Bucureşti, 1992, p. 8. 
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Rezumat 
În această lucrare am realizat o succintă prezentare a laboratoarelor clandestine de 

droguri (artizanale şi industriale) şi evoluţia acestora pe teritoriul României. Acestea au fost 
întâlnite şi pe teritoriul ţării noastre începând cu anul 2001. Laboratoarele clandestine de 
droguri nu au fost constituite în mod frecvent. Acest lucru reiese şi din datele oficiale prezen-
tate în Rapoartele Agenţiei Naţionale Antidrog între anii 2005-2010 perioadă în care nu s-au 
descoperit astfel de laboratoare clandestine pe teritoriul ţării noastre, dar şi din anul 2015 
până în prezent.  

Cuvinte-cheie: droguri; laboratoare clandestine; dotări; infracţiuni; pericol iminent. 

Introducere 

Oamenii au cunoscut drogurile din cele mai vechi timpuri, utilizându-le în moduri 
diferite. Pretutindeni pe glob acestea făceau parte din viaţa omului, din cultura sa şi aveau valoare 
terapeutică ori semnificaţie religioasă. O parte din droguri sunt cunoscute, însă tehnologia a 
avansat şi a avut drept consecinţă apariţia unor substanţe sintetice noi. Drogurile sintetice au 
cunoscut o expansiune deosebită pe piaţa din România în ultimii 15 ani luând în considerare şi 
faptul că pe lângă substanţele clasice au apărut şi derivaţi cunoscuţi drept ”designer drugs” [1]. 

Din secolul trecut chimiştii au creat în continuu produse noi. De cele mai multe ori 
aceştia au obţinut medicamente foarte bune, alteori au creat produse care s-au dovedit a fi 
nocive pentru mintea şi corpul uman. Totodată, se întâmplă ca o descoperire a chimiştilor să 
fie abandonată de laboratoare recunoscute din diferite motive, dar să fie reluată de laboratoare 
clandestine în scopul fabricării unor droguri. 

Drogurile reprezintă orice substanţă străină de organismul uman şi care, ajunsă în orga-
nism, produce modificări structurale şi funcţionale ale acestuia [2]. O altă definiţie [3] 
prezintă drogurile ca fiind substanţe solide, lichide sau gazoase, care odată introduse în 
organism, modifică imaginea asupra realităţii înconjurătoare. Alţi specialişti [4] în domeniu 
definesc drogurile ca fiind substanţe naturale sau sintetice folosite de consumatori pentru 
acţiunea lor asupra psihicului (acţiune psihotropă) - ca stimulente sau ca sedative ale activi-
tăţii mentale, modificând senzaţiile şi percepţiile. 

Drogurile sintetice sunt substanţe psihoactive nereglementate de lege, care au efecte 
similare celor controlate. În fiecare săptămână apare pe piaţă o substanţă nouă. 

Traficul de droguri sintetice este utilizat de criminalitatea organizată pentru a finanţa 
multe alte activităţi ilicite în detrimentul societăţii. 

Cei care produc drogurile sintetice nu se gândesc la sănătatea şi siguranţa consumatorilor 
de droguri. Totodată, îşi pun propria viaţă în pericol, dar şi viaţa altor rezidenţi şi vecini, 
deoarece accidentele (incendii, explozii, arsuri, electrocutări) sunt inevitabile. 
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1. Laboratoarele clandestine 

Laboratoarele clandestine sunt acele locaţii, locuinţe, încăperi în care se produc, 
transformă, prepară sau fabrică substanţe aflate sub control naţional, în speţă droguri, de către 
persoane care sunt implicate în traficul ilicit de droguri. În aceste laboratoare nu se găsesc 
încăperi securizate, ventilate şi curate care să respecte norme de protecţie şi igienă, iar cei 
care lucrează rar poartă echipament de protecţie, ochelari, măşti şi mănuşi. 

După modul în care sunt amenajate laboratoarele clandestine de droguri pot fi artizanale 
sau industriale. 

 
1.1. Laboratoare artizanale aparţin de obicei traficanţilor cu posibilităţi materiale 

reduse, care utilizează instrumente empirice, respectiv ustensile casnice. În acestea se produc 
droguri cu o puritate scăzută sau îndoielnică, întrucât nu îşi permit să plătească specialişti în 
domeniu care să cunoască procentajul de substanţă activă pe care trebuie să-l conţină un 
anumit drog sintetic. Întrucât unele tipuri de producţie necesită foarte puţine echipamente şi 
surse externe de energie electrică (lumină artificială, căldură, aerisire sau umiditate), acestea 
pot fi improvizate într-o garsonieră, bucătăria unui apartament, subsol, garaj, rulotă, camion, 
vilă, sediul unei societăţi etc., fără facilităţi domestice (cum ar fi spre exemplu mobila) pentru 
a putea avea spaţiu util la depozitarea materiei prime şi a altor ingrediente (ex. amestec de 
prafuri cu amfetamină pentru tablete, fenitilină, streat de magneziu, lactoză, talc, sticle şi 
recipiente care conţin diverşi compuşi chimici solizi sau lichizi, substanţe chimice periculoase 
cu grad mare de toxicitate sau explozie, precursori), echipamente (maşină de tabletat, malaxor, 
cuptor de uscare, încălzitoare, instalaţii pentru distilare şi refrigerare, depresurizatoare, aparate 
pentru măsurarea presiunii, sticlărie de laborator, cântare electronice), depozitarea produselor 
finite ş.a.m.d.  

Locaţia laboratorului este aleasă fără să se ţină seama de faptul că substanţele toxice, 
volatile şi explozive vor fi manipulate şi prelucrate de către persoane care, de cele mai multe 
ori, nu cunosc chimie. 

Unele laboratoare clandestine destinate cultivării plantelor de cânepă necesită procurarea 
şi instalarea în interior a unor utilaje moderne care să permită creşterea într-un timp cât mai 
scurt a plantelor de cannabis. 

 
1.2. Laboratoarele industriale aparţin marilor reţele de traficanţi unde îşi desfăşoară 

activitatea persoane cu studii de specialitate - chimişti, farmacişti, cercetători etc., foarte bine 
pregătiţi, care obţin droguri pure şi de calitate. Din vânzarea acestora se obţin profituri extrem 
de mari. Acestea se pot situa în depozite, clădiri dezafectate, clădiri izolate, hale părăsite ori 
fără pază, ambarcaţiuni etc. care pot fi alimentate cu energie electrică, apă curentă, gaze şi 
canalizare, cea din urmă fiind importantă din punctul de vedere al evacuării reziduurilor rezultate 
din procesele chimice. 

Amplasarea laboratoarelor clandestine este foarte importantă astfel încât să nu fie desco-
perite sau să ridice suspiciuni cu privire la identificarea activităţilor desfăşurate în acesta. 
Activităţile ilicite pot fi camuflate prin ocupaţii precum spălătorii, ateliere auto, producerea de 
substanţe chimice pentru curăţenie, lacuri, vopseluri, parfumuri etc., întocmai pentru a 
ascunde mirosul specific emanat la prepararea drogurilor sintetice, cum ar fi cel de acetonă, 
amoniac, acid caustic, acrid, solvenţi ori alte substanţe chimice. 

Laboratoarele industriale sunt mult mai mari decât cele artizanale, dar şi foarte productive. 
Acestea necesită echipamente şi sisteme sofisticate pentru diferitele etape de producţie. Unele 
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droguri sunt atât de uşor de fabricat, caz în care sunt recrutaţi ”bucătari” fără nicio pregătire 
de specialitate. Aceştia urmează pur şi simplu o reţetă folosind ingrediente identificate numai 
cu cifre şi litere, ceea ce este deosebit de periculos.  

Din păcate, detectarea laboratoarelor clandestine de droguri poate fi dificilă. Anumite 
indicii nu pot fi întotdeauna relevante, cum ar fi spre exemplu, câinii de pază, camerele de 
supraveghere, perdelele întotdeauna trase, mirosuri puternice de substanţe chimice etc. Acestea 
nu sunt neapărat dovezi, dar ar putea fi semne ale prezenţei unui laborator clandestin în zonă. 

Tendinţa reţelelor de criminalitate organizată este de a muta laboratoarele clandestine de 
fabricare a drogurilor din zona Europei de vest în ţări precum România şi Bulgaria, deoarece 
România are o lungă tradiţie în industria chimică şi în domeniul chimiei, cu un important 
număr de specialişti [5]. 

2. Activitatea în laboratoarele clandestine 

Laboratoarele clandestine folosesc toate posibilităţile care le stau la dispoziţie pentru a 
produce droguri. Astfel, se poate vorbi de imitarea de medicamente sau de „noi creaţii” care 
se pot dovedi foarte periculoase, cu atât mai mult cu cât dozajul şi componentele utilizate sunt 
de cele mai multe ori aleatorii. Deşi mulţi oameni pot învăţa să producă loturi mici din 
metamfetamina, relativ puţini dezvoltă abilităţile necesare pentru fabricarea loturilor mari, de 
înaltă calitate. Cei mai mulţi învaţă de la alte persoane care nu respectă legea, de la membrii 
familiei sau urmează pur şi simplu instrucţiunile obţinute de pe Darknet. „Specialistul” - 
persoana cu studii aprofundate în chimie, farmacie sau cercetare în domeniu, este cel care 
stabileşte procesul chimic folosit la obţinerea drogurilor, substanţele chimice necesare, 
precursorii cât şi materialele şi echipamentele utile. El participă la montarea echipamentului şi 
în perioada de fabricaţie doar la etapele importante, fără a fi prezent tot timpul. Când 
„specialistul” lipseşte, acesta este înlocuit cu un „operator chimic” sau „bucătar” care nu are o 
pregătire aprofundată în domeniu, dar care respectă întocmai indicaţiile „specialistului” cu 
privire la procesele chimice. În afară de „specialişti” şi „operatori chimici”, mai sunt folosite 
şi alte persoane, denumite „supraveghetori” - oamenii de încredere ai traficanţilor care asigură 
respectarea regulilor de disimulare, orele de program, expediază regulat drogurile realizate, 
evacuează personalul, materialele şi echipamentele în şi din laborator. Unii se ocupă de 
cumpărarea şi depozitarea substanţelor chimice, de procurarea şi asamblarea echipamentelor, 
de efectuarea altor sarcini de producţie, de asigurarea proprietatea etc. Pe lângă aceştia mai 
este nevoie şi de conducătorii auto care să livreze marfa în diferite locaţii şi de manipulanţi. 

Practica a dovedit că traficanţii nu folosesc prea des aceeaşi locaţie pentru producerea 
drogurilor, ci schimbă frecvent laboratorul pentru a nu fi identificaţi de poliţie. 

3. Laboratoare clandestine în România 

Primul laborator clandestin din ţara noastră a fost descoperit în anul 2001, în comuna 
Bragadiru, judeţul Ilfov sub paravanul unui service auto, iar depozitul care adăpostea substan-
ţele şi materiile prime folosite la fabricarea drogurilor sintetice era situat în comuna Chiajna, 
judeţul Ilfov.  

Raportului naţional privind situaţia drogurilor 2004 al Agenţiei Naţionale Antidrog atrăgea 
atenţia că începând din anul 2001 pe teritoriul României au fost descoperite şi anihilate cinci 
laboratoare clandestine, în care se fabricau droguri sintetice [6]. 
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În anul 2003, noi laboratoare clandestine pentru producerea ilicită a drogurilor sintetice au 
fost depistate şi anihilate de Poliţia română, atrăgându-se, în acest mod, atenţia asupra pericolului 
potenţial de transformare a României într-un producător ilegal de droguri sintetice [7]. 

Raportului naţional privind situaţia drogurilor 2011 al Agenţiei Naţionale Antidrog relatează 
faptul că după un interval de aproape 5 ani, în cursul anului 2010, au fost identificate pe 
teritoriul României două locaţii improvizate, una în capitală, iar cea de-a doua la Cluj, unde, 
persoane fără pregătire în domeniul chimiei, preparau într-o manieră empirică amestecuri de 
substanţe din categoria noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive. În urma verificărilor 
efectuate s-a constatat faptul că, substanţele noi cu proprietăţi psihoactive nu erau produse pe 
teritoriul naţional, ci proveneau din import, în cele două locaţii având loc doar porţionarea şi 
ambalarea acestora pentru comercializare [8]. 

În cursul anului 2012, au fost identificate pe teritoriul României două laboratoare 
clandestine de condiţionare de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, dintre care unul pe 
raza Municipiului Bucureşti şi altul la pe raza Municipiului Buzău. Cu ocazia activităţilor 
desfăşurate de către lucrătorii antidrog au fost descoperite cele două locaţii, în incinta cărora, 
membrii unor reţele de traficanţi români realizau amestecuri de fragmente vegetale cu 
substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, ce erau ulterior ambalate şi porţionate în vederea co-
mercializării (designer drugs). Printre substanţele chimice găsite şi confiscate de la faţa locului, 
menţionăm următoarele: 4-MEC, UR-144, 4-FA, JWH-203, JWH-122, JWH081, JWH-210, 
AM 2201, MAM 2201, NEB, 4-MMA, RCS 4, XLR, acetonă, alcool izopropilic şi fragmente 
vegetale folosite ca substrat. Aceste substanţe intră în categoria catinonelor, canabinoizilor sinte-
tici sau derivaţilor amfetaminei. Pe lângă aceste substanţe au mai fost ridicate în vederea confis-
cării tăvi, un blender şi 2 cântare, ustensile folosite în vederea condiţionării substanţelor [9]. 

Potrivit Raportului naţional privind situaţia drogurilor 2014 al Agenţiei Naţionale 
Antidrog [10], în cursul anului 2013, pe teritoriul ţării noastre au fost identificate patru 
laboratoare clandestine, astfel: două destinate condiţionării de substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive în judeţele Arad şi Bihor şi două de producţie de mici dimensiuni, cu o producţie 
restrânsă, unul pentru substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în judeţul Hunedoara şi unul 
pentru amfetamine şi PMA în judeţul Timişoara. 

Conform Raportului de activitate al DIICOT 2014, au fost depistate cinci laboratoare 
clandestine de producere a substanţelor susceptibile de a avea efecte psihoactive. 

4. Specificul cercetării la faţa locului în cazul laboratoarelor clandestine 

În cazul laboratoarelor clandestine de preparare a drogurilor abandonate există un risc 
ridicat de explozie sau de accidentare gravă a echipei de cercetare la faţa locului sau a forţelor 
de intervenţie întrucât substanţele chimice utilizate în fluxul de fabricare a drogurilor sunt 
inflamabile, extrem de toxice şi sensibile la unii stimuli exteriori, uneori chiar explozive. De 
asemenea, pompierii trebuie să fie anunţaţi şi să fie prezenţi acolo unde se află laboratoarele 
clandestine, întrucât anumite substanţe chimice sunt deosebit de periculoase în amestec cu 
altele. 

Locul faptei care constă în laboratoare clandestine este potenţial periculos. Substanţele 
chimice sunt deseori inflamabile, explozive, toxice sau corozive. Se pot găsi diverse droguri, 
precursori, SNPP, materii prime ori produse intermediare şi alte substanţe, reactivi, ustensile 
utilizate pentru sinteză şi consum, instalaţii, aparatură utilizată pentru producerea, condiţio-
narea, rafinarea şi experimentarea acestor produse. 
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În situaţia în care locul faptei este situat în spitale, fabrici, depozite, laboratoare de cerce-
tare, laboratoare clandestine etc., trebuie să se procedeze la o examinare amănunţită a dula-
purilor, rafturilor şi sertarelor cu medicamente, reactivi, solvenţi şi alte produse chimice, 
ambalaje, recipiente care conţin produse intermediare sau finite, materii prime, în mod 
deosebit a celor care nu au etichetă. 

Percheziţia va viza, simultan, toate locuinţele, anexele şi alte locuri stabilite cu ocazia 
documentării activităţii făptuitorului, prin echipe stabilite din timp. Pătrunderea în locaţie se 
va face după cercetare atentă a căilor de acces întrucât pot fi amplasate dispozitive capcană. 

Concluzii 

Cu privire la piaţa internă de droguri, traficul şi consumul de droguri de mare risc, în 
speţă şi droguri care au fost create în laboratoare clandestine sunt localizate, cu precădere, în 
zona municipiului Bucureşti, în centrele universitare importante, dar şi în zonele unde se 
desfăşoară anual evenimente muzicale de mare amploare. 

Niciun laborator clandestin nu este lipsit de riscuri. Pericolul cel mai mare îl reprezintă 
precursorii, substanţele aflate pe fluxul de fabricaţie şi cele deja obţinute. Asupra lor nu 
acţionează decât personal special instruit, echipat şi dotat corespunzător. Substanţele chimice 
pot contamina clădirile, mobilierul, solul, apa şi aerul în interiorul sau în apropierea locului 
unde se găseşte laboratorul clandestin. Având în vedere riscul pe care substanţe chimice îl 
poate avea asupra sănătăţii publice, este importantă evaluarea contaminării chimice de către 
profesionişti a clădirilor utilizate ca laboratoare clandestine şi, dacă este necesar, să fie 
remediată de urgenţă. 

Centrele de producţie a laboratoarelor clandestine prezintă riscul de explozie, de incendiu, 
de contaminare a pielii şi aerului cauzate de toxicitatea substanţelor stocate şi de reacţiile 
chimice provocate de reţete aproximative şi periculoase. Cetăţenii au un rol important în 
asigurarea siguranţei comunităţii, respectând legea, cooperând cu poliţia şi informând despre 
orice activitate ilicită. 
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Rezumat 
Datorită obiectului propriu de cercetare, Criminalisticii îi sunt specifice anumite metode 

de cunoaştere, unele dintre ele tipice Criminalisticii ca ştiinţă, altele comune mai multor ştiinţe, 
dar adaptate şi aplicate într-un mod particular potrivit obiectului său. Adaptarea şi aplicarea 
metodelor noi de investigare/examinare sunt necesare datorită evoluţiei metodelor de 
comitere a infracţiunilor, fapt ce a condus la dezvoltarea tehnicii şi a metodelor din cadrul 
laboratoarelor de expertiză. În cadrul lucrării, voi prezenta două metode de examinare 
criminalistică în activitatea de expertiză criminalistică traseologică prin folosirea unui soft 
nou de examinare a imaginilor („Lucia Forensic”). În primul caz, s-a realizat o examinare 
pentru stabilirea dimensiunii unui reper dintr-o fotografie prin aplicarea unei metode 
cunoscute. În al doilea caz, s-a realizat o examinare pentru stabilirea dimensiunii unor 
repere dintr-o fotografie, folosind metode aplicate din geometria plană şi în spaţiu. 

Cuvinte-cheie: examinare; expertiza criminalistică; traseologie; metode; identificare. 

I. Aspecte introductive 

Ţinând seama de specificul obiectului său şi de natura sarcinilor pe care le are, crimina-
listica, elaborează metode proprii de investigaţie a lumii înconjurătoare.  

Metodele, odată elaborate, sunt aplicabile în activitatea de descoperire, cercetare şi 
prevenire a infracţiunilor, fiind supuse totodată unui proces continuu de perfecţionare. În 
funcţie de progresele ştiinţei şi tehnicii, de metodele şi mijloacele folosite de infractori, 
metodele criminalisticii se modifică ori sunt înlocuite cu altele, mai eficace pentru noua etapă 
de luptă împotriva criminalităţii. 

În activitatea complexă de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii, în lupta 
dusă de organele judiciare pentru descoperirea infracţiunilor şi identificarea autorilor, se face 
tot mai mult simţită nevoia recurgerii la metode, mijloace şi procedee din ce în ce mai 
perfecţionate şi eficiente. Toate acestea nu pot reprezenta decât rodul cercetării ştiinţei 
criminalistice, sau al celor mai noi cercetări în quasitotalitatea domeniilor ştiinţei şi tehnicii1. 

În acest sens, în vasta activitate de cercetare criminalistică, expertiza este o activitate de 
cercetare ştiinţifică desfăşurată, la cererea organelor judiciare, de persoane cu cunoştinţe de 
strictă specialitate asupra persoanelor, fenomenelor, obiectelor sau urmelor, în vederea clarifi-
cării unor fapte sau împrejurări, sau pentru identificarea obiectelor creatoare de urme. 

În ultima perioadă, datorită dotărilor tehnice de care dispun laboratoarele criminalistice, 
se pun la dispoziţia justiţiei noi metode şi procedee ştiinţifice, prin care se pot obţine mijloace 
de probă ce contribuie la soluţionarea cauzelor penale. 

                                                 
1 Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972. 
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În continuare, în prima parte a lucrării, voi prezenta metoda identificării dimensiunilor 
unor repere în cadrul fotografiilor judiciare sau ocazionale, precum şi efectuarea de măsu-
rători în cadrul acestora, ca metodă de lucru cunoscută şi prezentată în Volumul III al 
„Tratatului Practic de Criminalistică”, Ediţia 1980. În cea de-a doua parte, voi prezenta două 
lucrări practice, cu aplicaţii ale metodei prezentate, realizate cu ajutorul programului „LUCIA 
FORENSIC”. În prima lucrare am aplicat metoda cunoscută şi descrisă în „Tratatului Practic 
de Criminalistică”, Ediţia 1980, aplicată în spaţiu. În cea de-a doua lucrare, am aplicat o 
metodă nouă de determinare, ţinând cont de axioma paralelelor lui Euclid din geometrie.  

II. Prezentarea pe scurt a metodei 

Fundamentul ştiinţific al metodei, este constituit de posibilitatea determinării ştiinţifice a 
dimensiunilor unor repere, corpuri sau distanţe situate în planuri diferite, într-o fotografie 
judiciară sau ocazională, prin metoda supraproiecţiei fotografiei examinate cu cea executată 
experimental în aceleaşi condiţii cu reper metric, sau prin efectuarea de calibrări şi măsurători 
analogice, când se cunoaşte sau nu dimensiunea unui reper în cadrul aceleiaşi fotografii. 

În cadrul acestei metode, sunt necesare următoarele mijloace tehnice: 
- aparat de fotografiat; 
- trepied de fotografiere; 
- instrumente cu diviziuni metrice reale, colorate contrast pentru realizarea fotografiei 

metrice: riglă gradată, metru rigid, bandă divizată în segmente de 10 cm, colorate alternativ în 
alb şi negru etc. 

Aplicarea metodei este posibilă prin parcurgerea următoarelor etape: 
a) Etapa identificării reperelor la faţa locului, a măsurătorilor directe şi efectuarea de 

calcule: 
- stabilirea în teren a bazei fotografice faţă de subiect şi identificarea locului exact în care 

s-a aflat subiectul în momentul fotografierii; 
- stabilirea, pe fotografia ocazională sau judiciară, a minimum patru elemente de referinţă 

situate în teren, două câte două, în planuri verticale diferite, care în fotografie sunt coinci-
dente, suprapunându-se două câte două, şi identificarea lor concretă la faţa locului; 

- efectuarea de măsurători directe la faţa locului; 
- determinarea exactă a locului de unde s-a executat fotografierea şi a poziţiei aparatului 

fotografic în momentul fotografierii; 
- determinarea distanţei focale „F” a aparatului fotografic cu care a fost realizată 

fotografia ocazională sau judiciară; 
b) Etapa aducerii la scară a fotografiei: 
- executarea la faţa locului a fotografiei metrice, din punctul stabilit ca fiind locul de 

unde a fost făcută fotografia ocazională sau judiciară; 
- realizarea pozitivului metric, compus prin supraproiecţia negativului fotografiei 

ocazionale sau judiciare cu cel al fotografiei metrice executate la faţa locului; 
c) Etapa aducerii la mărime naturală a fotografiei: 
- aducerea la mărime naturală a imaginii subiectului din pozitivul metric compus; 
- aducerea la mărime naturală a subiectului ce interesează, conţinut în fotografia ocazio-

nală sau judiciară iniţială; 
d) Demonstraţia se realizează prin: 
- fundamentarea calculelor pe formule matematice şi reprezentări grafice pentru deter-

minarea locului din spaţiu din care s-a făcut fotografia iniţială; 
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- marcarea pe pozitivul metric compus, a punctelor de referinţă suprapuse şi a princi-
palelor elemente caracteristice fiecăreia din cele două imagini fotografice componente;  

- marcarea pe pozitivul metric compus, adus la mărime naturală şi pe cel reprodus după 
fotografia iniţială, adus de asemenea la mărime naturală, a unui număr de 4-6 puncte şi a 
distanţelor dintre ele în valoarea naturală. 

e) Formularea concluziei (cert pozitivă, sau imposibilitate). 

III. Aplicaţii practice 

În continuare, voi prezenta două rezumate extrase din două expertize traseologice în 
dosare diferite, în care, la primul caz rezolvarea răspunsurilor la întrebările puse de organele 
de urmărire penală, au fost posibile cu aplicarea metodei de lucru prezentată mai sus, dar mult 
simplificată, datorită programului „LUCIA FORENSIC”. În ambele cazuri, stabilirea 
dimensiunilor reale ale obiectelor fotografiate cu aparate necunoscute, se face numai cu o 
anumită aproximaţie şi numai în cazurile când copia pozitivă a fost obţinută aproximativ în 
aceleaşi condiţii ca cele descrise mai sus, sau când între obiectele fotografiate există unele cu 
dimensiuni cunoscute. 

A. În primul caz, se pune problema stabilirii lungimii pasului în alergare, a unui copil în 
vârstă de 8 ani, victima unui accident rutier, după o fotografie a acestuia, realizată cu un 
aparat fotografic necunoscut. 

Examinarea imaginii pusă la dispoziţie, a evidenţiat faptul că fotografia a fost efectuată 
dintr-o poziţie oblic-lateral dreapta faţă de direcţia de deplasare a copilului, iar măsurarea 
lungimii pasului copilului din imagine, constă în stabilirea distanţei dintre două puncte situate 
în planuri diferite (Foto nr. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr. 1 
 
Pentru efectuarea expertizei, în primul rând, a fost identificat locul unde a fost realizată 

fotografia în litigiu, au fost efectuate măsurători ale diferitelor repere din zona ce se regăseşte 
în imaginea pusă la dispoziţie, s-a stabilit cu aproximaţie locul unde se afla copilul în 
momentul efectuării fotografiei şi de asemenea, s-a stabilit cu aproximaţie locul de unde a 
fost fotografiat copilul. În acest sens, s-au realizate fotografii din unghiuri şi poziţii diferite, 
cu banda metrică aşezată pe diferite traiectorii, cât şi pe direcţia de deplasare a copilului. 
Ilustrez în continuare una din fotografiile metrice realizate, prin Foto nr. 2. 
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Foto nr. 2 
 
În continuare, am ales una din fotografiile efectuate la faţa locului, cu banda metrică 

dispusă pe direcţia de deplasare a copilului, realizată aproximativ din aceeaşi poziţie cu cea 
din care a fost executată imaginea în litigiu, împreună cu fotografia considerată în litigiu. 
După calibrarea celor două imagini, în programul „LUCIA FORENSIC” şi activarea funcţiei 
„TRANSPARENCY”, am realizat suprapunerea în transparenţă a acestora, aşa cum se poate 
observa în Foto nr. 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr. 3 
 

În urma acestei operaţii, s-a realizat poziţionarea benzii metrice (care are dimensiunea 
pătratelor de 10 cm) pe direcţia de deplasare a copilului, putând determina distanţa dintre 
vârful piciorului stâng şi călcâiul piciorului drept (foto nr. 3), care este de aprox. 50 cm (cu o 
eroare de ± 5 cm). Măsurătoarea este influenţată de tipul aparatelor foto folosite, poziţia din 
care au fost făcute şi eventualele prelucrări ale imaginii. 

Concluzia, în cazul de faţă, a fost că: „lungimea pasului copilului din imagine, în alergare, 
este de aproximativ 50 cm (± 5 cm).  

Confirmarea rezultatului la care am ajuns, a fost adusă de calculele efectuate de către 
expertul tehnic auto, care a realizat expertiza tehnică a producerii evenimentului rutier, care, a 
avut aceeaşi concluzie referitoare la lungimea pasului copilului în alergare, respectiv aceeaşi 
valoare (50 cm ± 5 cm). 
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B. În cel de-al doilea caz, se cere expertului criminalist, să stabilească o dimensiune a 
unui reper dintr-o fotografie, în care se cunoaşte dimensiunea altui reper, dar situat în plan 
diferit cu reperul necunoscut. 

Mai concret, se cere să se stabilească distanţa de la sol la prima treaptă a platformei auto 
(Foto nr. 3), implicată într-un eveniment rutier grav, care a dus la distrugerea unui pod de cale 
ferată, datorită nerespectării gabaritului înălţimii.  

În cazul de faţă, se pun la dispoziţia expertului trei imagini realizate din unghiuri diferite, 
ce reprezintă platforma auto implicată în eveniment. Imaginile, au fost realizate cu un aparat 
foto necunoscut, fără a fi folosită bandă metrică sau un reper metric, în schimb, se cunosc 
dimensiunile anvelopelor platformei.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr. 3 
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Concluzii 

Caracterul de ştiinţă al criminalisticii, este evidenţiat de faptul că aceasta elaborează 
metode tehnico-ştiinţifice şi tactice, precum şi mijloacele necesare aplicării lor, pentru 
îndeplinirea activităţilor prevăzute de legea procesual-penală, având ca scop prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor. Criminalistica îşi creează mijloace tehnice, metode şi procedee 
proprii de lucru pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei sau, după caz, adaptează, dezvoltă şi 
perfecţionează altele, din diverse domenii ale ştiinţei (chimie, fizică, fizică nucleară, mate-
matică, biologie, antropologie, medicină, s.a.).  

Progresele tehnico-ştiinţifice contemporane, precum şi cercetarea fundamentală şi aplica-
tivă criminalistică duc la crearea şi perfecţionarea continuă a acestor metode, de aceea se 
impune cunoaşterea şi folosirea lor permanentă de către toţi cei ce desfăşoară activităţi de 
criminalistică, precum şi perfecţionarea acestor metode de către specialiştii/experţii criminalişti. 
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(Când muşchetarii au pătruns în Bastilia pentru a-l elibera pe Filip) 
„Porthos - A funcţionat! 

 Athos - Evident ! Este o închisoare.  
Problema nu se pune cum să ajungi în închisoare,  

ci cum să ieşi din închisoare„  
 
Rezumat 
Identificarea metodei după care diversele categorii de deţinuţi îşi motivează infracţiunile 

comise este extrem de importantă pentru descifrarea factorilor premergători şi a contextelor 
de justificare utilizate de aceştia. Pentru aplicarea măsurilor concrete de control al crimi-
nalităţii, este foarte importantă investigarea tipologiei motivaţiei infracţionale la deţinuţii 
români, legătura acestora cu propria situaţie socială, schimbările apărute în orizontul temporal, 
atitudinea faţă de pedepsele primite, ş.a. 

Cuvinte-cheie: infracţiune; infractor; deţinut; recidivist; studiu; motivaţie infracţională. 

Introducere 

Infractorul se prezintă ca o personalitate deformată, ceea ce îi permite comiterea unor 
acţiuni atipice cu caracter antisocial sau disocial. El apare ca un individ cu o insuficientă 
maturizare socială, cu deficienţe de integrare socială, intră în conflict cu cerinţele sistemului 
valorico-normativ şi cultural al societăţii în care trăieşte [1]. 

„Ca să înlături efectul, trebuie să înlături cauza” - un principiu general valabil, inclusiv 
cu privire la comportamentele infracţionale care ascund adevăratele cauze ale faptelor, de cele 
mai multe ori greu de conturat printre răspunsurile la un simplu chestionar. Ca urmare, în 
vederea identificării adevăratelor cauze ale comportamentelor infracţionale ale persoanelor 
aflate în detenţie, am procedat la efectuarea unui studiu complex, adresat atât deţinuţilor, cât 
şi agenţilor supraveghetori din penitenciare. 

Studiul a fost realizat pe baza chestionarelor aplicate deţinuţilor din toate unităţile 
penitenciare din ţară, într-un procent relevant - minim 10% din efectivul pe unitate, din care 
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50% recidivişti, şi minim 10 persoane pe unitate din rândul agenţilor supraveghetori şi şefilor 
de secţie, precum şi minim 5 persoane pe unitate din cadrul Sectorului Reintegrare Socială. 

La această dată, în unităţile penitenciare din ţară, peste 50 % (59,32%) au vârsta cuprinsă 
între 22-40 de ani, respectiv: - între 22-30 ani - 28,51%; - între 31-40 ani - 30,81%, aşa cum 
se poate vedea din Figura nr. 1. 

 

 
Figura nr. 1. Intervalul de vârstă al persoanelor private de libertate (procentual) 

 
În concordanţă cu populaţia penitenciară, eşantionul considerat reprezentativ, cuprinde 

toate categoriile de variabile: - vârstă (minori şi adulţi); - sex (masculin şi feminin); - situaţie 
juridică (nerecidivişti, recidivişti, cu antecedente penale); - nivel de şcolarizare (fără studii, 
studii medii, studii superioare), - status social (căsătorit, necăsătorit, concubinaj, divorţat, 
văduv); - status economic (angajat, şomer, fără ocupaţie); - reprezentativitate din punct de 
vedere demografic, unităţile penitenciare fiind distribuite pe toată aria geografică a României.  

La acest studiu au răspuns 1701 persoane private de libertate, reprezentând, la această 
dată, 8,02% din totalul de 21217 persoane aflate în detenţie (dinamica efectivelor noiembrie 
2018), în peste 43 de unităţi penitenciare din ţară. 

I. Obiectivele studiului 

Obiectivele generale ale studiului nostru au fost, pe de o parte: 
a. fenomenul infracţional prin identificarea motivaţiilor principale care au stat la baza 

comportamentului delicvent; 
b. asumarea responsabilităţii pentru faptele comise sau plasarea motivelor infracţiunii în 

alt context social; 
c. determinarea principalilor factori sociali cu potenţial de susţinere, care ar veni în sprijinul 

eliminării riscului unei posibile recidive; 
d. identificarea motivaţiilor care au rol de suport intern pentru o conduită post-infrac-

ţională corectă moral şi social; 
e. relevarea aspectelor sociale, economice, culturale care ar favoriza şi ar declanşa recidiva, 

pentru persoanele private de libertate şi pe de altă parte, din perspectiva angajaţilor sistemului 
penitenciar: 

- identificarea principalelor motive favorizante în comiterea infracţiunilor; 
- eficienţa activităţilor cultural-educative desfăşurate în penitenciar şi acţiunea lor din 

perspectiva reducerii agresivităţii şi predispoziţiei spre abateri disciplinare; 
- măsura în care asumarea responsabilităţilor zilnice a deţinuţilor, ar diminua convin-

gerile infracţionale şi ar creşte gradul de responsabilizare; 
- perspective, strategii, viziuni pentru diminuarea/reducerea riscului de recidivă la deţinuţi; 

Interval de varsta persoane private de libertate
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II. Informaţii despre deţinuţii respondenţi 

Majoritatea declarată a respondenţilor sunt bărbaţi, aceştia reprezentând 86,13% din 
totalul de 1559 de răspunsuri şi doar 5,53% este reprezentat de segmentul feminin, aşa cum se 
poate vedea din Tabelul nr. 1 şi Figura nr. 2, de mai jos. 

 
Respondenţi în funcţie de sex 

(numeric şi procentual) Total Fără răspuns 
Bărbaţi Femei 
1465 94 1559 142 

86,13% 56.53% 91,65% 8,35 
Tabelul nr. 1   Reprezentarea numerică a respondenţilor în funcţie de sex 

 

 
Figura nr. 2.  Reprezentarea grafică a respondenţilor în funcţie de sex (procentual) 

 
Din punct de vedere al reşedinţei, persoanele private de libertate respondente în proporţie 

de 61% au menţionat că sunt din mediul urban şi 35% din mediul rural, aşa cum se poate 
vedea din Figura nr. 3. 

 

 
Figura nr. 3.  Reprezentarea grafică a mediului de reşedinţă a persoanelor private de libertate 

(procentual) 
 
Având în vedere că cercetările anterioare au confirmat faptul că „există o corelaţie între 

conduita delicventă şi nivelul de pregătire şcolară, în sensul că, un nivel de pregătire şcolară 
foarte scăzut se constituie într-un factor predictor al unui posibil comportament deviant, în 
raport cu cerinţele vieţii şi activităţii şcolare” [2], acest studiu a avut în vedere şi nivelul 
studiilor persoanelor chestionate. 
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Astfel, în ceea ce priveşte nivelul de şcolarizare, peste 36,8% dintre cei chestionaţi au 
menţionat că sunt absolvenţi de studii liceale. Studii medii/gimnaziale au peste 25% dintre 
aceştia, şi doar 5,35% au declarat că nu au deloc educaţie şcolară. Un procent destul de mare 
este cel al absolvenţilor de învăţământ superior - 11,64%. 

 

 
Figura nr. 4.  Reprezentarea grafică a nivelului de şcolarizare a persoanelor private de libertate 

(procentual) 
 

Chiar dacă nu în totalitate, nivelul de adaptare şi integrare şcolară sunt doi indicatori foarte 
importanţi, în detectarea aşa numiţilor „copii problemă” şi mai târziu, „adolescenţi problemă”. 

In contextul actual, motivaţiile psihologice care au contribuit la declanşarea comporta-
mentului infracţional, fac deosebirea între cei cu sau fără studii. 

 

Ocupaţia persoanelor respondente înainte de condamnare, se prezintă în Figura nr. 5. 

 
Figura nr. 5.  Reprezentarea grafică a ocupaţiei înainte de condamnare a persoanelor private de 

libertate (procentual) 
 

Din punct de vedere al duratei condamnării persoanelor respondente, situaţia se prezintă 
ca în Tabelul nr. 2 şi Figura nr. 6. 

 
Durata condamnării (numeric şi procentual) 

1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani Peste 10 ani Total 
răspunsuri 

Fără 
răspuns 

292 
17,17% 

450 
26,46% 

421 
24,75% 

446 
26,22 

1609 
94,59% 

92 
5,41% 

Tabelul nr. 2. Reprezentarea numerică a condamnărilor pe ani 
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Figura nr. 6.  Reprezentarea grafică a condamnărilor pe ani, la persoanelor private de libertate 

(procentual) 
 
Pe tipuri de infracţiuni săvârşite, situaţia persoanelor respondente se prezintă conform 

Tabelului nr. 3 şi a Figurii nr. 7. 
Nr. crt. Tipul de infracţiune săvârşit Total răspunsuri Procent 

1. Omor 316 18,58% 
2. Vătămare corporală 38 2,23% 
3. Vătămare corporală gravă 37 2,18% 
4. Lovituri cauzatoare de moarte 27 1,19% 
5. Tâlhărie 197 11,58% 
6. Infracţiuni circulaţie rutieră 109 6,41% 
7. Corupţie 45 2,65% 
8. Infracţiuni financiare 131 7,70% 
9. Infracţiuni silvice 10 0,95% 
10. Trafic de droguri 116 6,82% 
11. Crimă organizată 22 1,29% 
12. Proxenetism 66 3,88% 
13. Furt 198 17,52% 
14. Tentativă de omor 12 0,71% 
15. Viol 8 0,47% 
16. Înşelăciune 4 0,24% 
17. Abandon familie 2 0,12% 
18. Pornografie 1 0,06% 
19. Trafic de minori 1 0,06% 
20. Contrabandă 2 0,12% 
21. Privare de libertate 2 0,12% 
22. Ultraj 2 0,12% 
23. Trafic de persoane 1 0,06% 
24. Fals, uz de fals 1 0,06% 
25. Trafic emigranţi 1 0,06% 
26. Deranj public 1 0,06% 
27. Delapidare 1 0,06% 
28. Altele 283 16,64% 

Tabelul nr. 3. Reprezentarea numerică a tipurilor de infracţiuni săvârşite de persoanele respondente 
 
 

Durata condamnarii- ani -

1-3ani
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Figura nr. 7.  Reprezentarea grafică atipurilor de infracţiuni săvârşite (procentual) 

 
Starea de recidivă a persoanelor respondente este reprezentată în Tabelul nr. 4 şi Figura 

nr. 8 de mai jos. 
Starea de recidivă Numeric şi procentual 

Nerecidivist 
Cu antecedente 

penale 
Recidivist Total răspunsuri Fără răspuns 

694 
40,80% 

227 
15,74% 

686 
40,33% 

1610 
94,65% 

91 
5,35% 

Tabelul nr. 4. Reprezentarea numerică a stării de recidivă 
 

 
Figura nr. 8.  Reprezentarea grafică a stării de recidivă a persoanelor private de libertate 

(procentual) 
 

Rezultatele statistice privind starea de recidivă pun în evidenţă, egalitatea numărului 
recidiviştilor 40,33%, cu cel al nerecidiviştilor 40,80%. 

Una dintre cele mai recente direcţii de analiză a recidivismului, descrisă în doctrina 
sociologică şi criminologică, este aceea a „carierei infracţionale”. Rezultatele cercetărilor au 
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avut drept scop evidenţierea pattern-urilor activităţii infracţionale [3]. S-a constatat că, 
indivizii care debutează timpuriu în activitatea delicventă, comparativ cu cei ale căror com-
portamente antisociale încep să se manifeste în adolescenţă, tind să comită un volum mai 
mare de infracţiuni, să se implice în acte cu un nivel sporit de gravitate şi să aibă o carieră 
infracţională de mai lungă durată. 

Principalii factori de risc ai recidivei sunt consideraţi: 
- socializarea inadecvată în cadrul familiei (familii dezorganizate, destrămate, monopa-

rentale); 
- asocierea cu grupuri infracţionale; 
 
Primele concluzii persoanele private de libertate respondente 
- vârsta de debut a activităţii delincvente este situată, cel mai frecvent, în intervalul 8-14 

ani, în acest studiu sunt 4,3% minori cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 
- vârsta la care un individ obişnuieşte să îşi încheie cariera infracţională este, de obicei, 

plasată în intervalul 20-40 ani, în acest studiu peste 50%, respectiv 53,44%, au vârste cuprinse 
între 21 şi 40 de ani; 

- prevalenţa comportamentului infracţional atinge punctul maxim în adolescenţa târzie, 
respectiv în perioada de vârstă cuprinsă între 15-19 ani, având 32,80% de tineri cu acest 
interval de vârstă; 

- pe măsură ce înaintează în vârstă, infractorii tind să comită mai puţine activităţi infrac-
ţionale, 6,94% se situează în segmentul 51-60 de ani; 

 
Responsabilitatea cu privire la starea de detenţie în care se află. În vederea realizării 

obiectivului acestui studiu privind asumarea responsabilităţii pentru faptele comise sau pla-
sarea motivelor infracţiunii în alt context social, o întrebare interesantă a fost „pe cine 
consideraţi responsabil pentru că vă aflaţi în penitenciar?”, pentru a analiza astfel asupra cui 
aruncă vina persoanele respondente, aflate în executarea pedepsei. Situaţia răspunsurilor 
acordate se poate vedea în Tabelul nr. 5 şi Figura nr. 9 de mai jos. 

„Pe cine consideraţi responsabil pentru că vă aflaţi în penitenciar?” 
Responsabili pentru starea de detenţie (numeric şi personal) 

Nr. 
crt. 

Pe dvs. Familia Societatea Anturajul Procurorul Judecătorul Altcineva 

 1015 
59,67% 

72 
4,23% 

110 
6,47% 

354 
20,81% 

178 
10,46% 

133 
7,82% 

70 
4,12% 

Tabelul nr. 5. Reprezentarea numerică a responsabililor pentru starea de detenţie 
 

 
Figura nr. 9.  Reprezentarea grafică a responsabililor pentru starea de detenţie (procentual) 

Responsabili stare detenfie

20,81%
10,46% 7,82%6,47%4,23% 4,12%

Familia Societatea Anturajul Procurorul Judecatorul Altcineva
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După cum se poate observa, cei mai mulţi dintre respondenţi, 59,67% se consideră 
responsabili de fapta comisă şi de starea de detenţie în care se află. Pe locul doi, în procent de 
20,81% dintre respondenţi apreciază că anturajul i-a adus în situaţia în care se află, iar pe 
locul trei şi patru, în procent de 10,46%, respectiv de 7,82%, respondenţii apreciază că 
procurorul, respectiv judecătorul sunt responsabili de starea de detenţie în care se află. În 
aceste condiţii se poate aprecia deja că, aproximativ 10% dintre persoanele cercetate se 
consideră victime ale abuzurilor din justiţie, acest procent situându-se în tendinţele mani-
festate la momentul actual la nivel naţional. 

III. Rezultatele studiului 

În urma centralizării datelor privind răspunsurile acordate, s-a procedat la identificarea 
motivaţiilor principale care au stat la baza comportamentului delicvent, acestea constituind şi 
principalele cauze ale faptelor comise în ceea ce priveşte persoanele respondente. Situaţia 
privind motivele care au stat la baza săvârşirii infracţiunilor de către respondenţi, este prezen-
tată în Figura nr. 10 de mai jos. 

 
Figura nr. 10.  Reprezentarea grafică a motivelor săvârşirii infracţiunii (procentual) 

 
Din figura de mai sus se poate observa că, primele trei cauze şi motive care au favorizat 

săvârşirea infracţiunilor, recunoscute de către autorii acestora, aflaţi în penitenciar, sunt şi 
cele care sunt cel mai mult vehiculate de cercetarea criminologică, respectiv: anturajul, 
nevoia de bani (sărăcia) şi consumul de băuturi alcoolice. 

Astfel, în proporţie de 21,93% dintre persoanele deţinute, apreciază că principalul motiv 
care a determinat comiterea infracţiunii de către aceştia o reprezintă anturajul, respectiv 
grupul de prieteni din care fac parte. Acest aspect coincide cu mare parte din studiile crimi-
nologice1, care identifică ca şi condiţie favorizantă importantă ale fenomenului criminal ca 
fiind anturajul cu predispoziţie către comiterea de acte antisociale. Urmează, la mică distanţă, 

                                                 
1 A se vedea în acest sens: Nelu Niţă, Criminologie generală, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013, p. 149. La 

aceeaşi concluzie au ajuns, în cercetările lor, şi unii specialişti care au constatat că, mai mult de 98% din 
delincvenţii observaţi aveau în mare măsură, în anturajul lor, prieteni delincvenţi, în timp ce mai puţin de 8% din 
nondelincvenţii observaţi aveau prieteni delincvenţi în anturajul lor [S. Glueck, E. Glueck, 1950, pag. 163]. 
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nevoia de bani menţionată de 21,4% dintre respondenţi, în conceptele criminologice sărăcia 
fiind una dintre cauzele importante ale etiologiei criminalităţii. În acest sens, T. Amza menţiona 
că „unde există şomaj şi criminalitate, există şi sărăcie”2. Pe locul trei se situează consumul 
de băuturi alcoolice în răspunsurile la chestionar, cu 19,11%, aceasta fiind o condiţie impor-
tantă care favorizează săvârşirea infracţiunii, fiind într-o legătură strânsă cu celelalte 2 motive 
menţionate mai sus, anturajul şi nevoia de bani, astfel încât se poate aprecia că nu poate fi 
valabil niciunul dintre motivele menţionate, decât în prezenţa celorlalte două.  

De remarcat, este faptul că 18,22% dintre respondenţi au în vedere ca motiv al comiterii 
faptei de către ei conflictul spontan, care în mod implicit poate fi legat cel puţin de unul din 
cele trei motive menţionate mai sus, respectiv: anturajul, nevoia de bani şi consumul de bău-
turi alcoolice. 

Având în vedere motivele care i-au determinat la săvârşirea infracţiunii, un interes deosebit 
în cadrul studiului îl are şi stabilirea vârstei de la care respondenţii au comis prima infracţiune. 
În acest sens, conform datelor din Figura nr. 11, răspunsurile acordate sunt foarte semnificative, 
vârsta prevalentă pentru comiterea primei infracţiuni fiind cuprinsă între 18-25 ani, nefiind de 
ignorat nici vârsta cuprinsă între 14-17 ani, corespunzătoare delincvenţei juvenile. 

 „Dacă sunteţi recidivist, la ce vârstă aţi comis prima infracţiune ?” 

 
Figura nr. 11.  Reprezentarea grafică interval de vârstă primă infracţiune (numeric) 

 
În concordanţă cu rezultatele majorităţii studiilor, un individ îşi începe, cel mai frecvent, 

cariera infracţională înainte de vârsta de 10 ani, rata iniţierii în activităţi delicvente şi 
criminale atingând valoarea maximă în perioada adolescenţei (14-21 ani) [4].  

Tendinţele antisociale din timpul copilăriei, manifestate printr-o serie lungă de trăsături şi 
fapte antisociale (cum sunt: furturile, tâlhăriile, consumul de droguri, impulsivitate, ostilitatea 
faţă de orice autoritate, rezultatele slabe la şcoală, agresiunile verbale şi fizice, vagabondajul, 
abandonul şcolar, grupurile delicvente etc.), constituie cei mai buni predictori ai implicării 
ulterioare a minorului în acte de delicvenţă şi infracţionalitate. 

Familia poate exercita o influenţă negativă puternică asupra comportamentului copilului, 
fiind stabilite corelaţii puternice între conduita delicventă şi stilurile disciplinare severe şi 
inconsistente adoptate de părinţi, nivelul foarte redus de comunicare şi relaţionare în familie, 
lipsa afectivităţii, abuzul, lipsa de control şi supraveghere a copilului, cu precădere în 
                                                 

2 Tudor Amza, 2002, Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, p. 340. 
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contextul actual din România, unde 18.000 de copii au părinţii plecaţi în străinătate la muncă, 
lăsaţi în grija unor bunici, rude apropiate sau vecini [5]. 

Obiectivul studiului privind, relevarea aspectelor sociale, economice, culturale care ar 
favoriza şi ar declanşa recidiva pentru persoanele private de libertate, a fost realizat prin 
întrebarea referitoare la ce i-ar putea determina pe deţinuţii respondenţi să săvârşească o nouă 
infracţiune. În concret situaţia privind răspunsurile acordate este prezentată în Tabelul nr. 6 şi 
Figura nr. 12 de mai jos. 

 „Ce credeţi că v-ar putea determina să săvârşiţi o nouă infracţiune după ce veţi 

fi liberat din pedeapsa actuală?” 
Nr. crt. Aspecte Număr Procent 

1. Dacă nu găsesc loc de muncă după prima lună de liberare 189 11,11% 
2. Dacă mă provoacă sau mă jigneşte cineva 92 5,41% 
3. Dacă nu găsesc o locuinţă în care să trăiesc 45 2,65% 
4. Dacă nu fac repede rost de bani ca să-mi cumpăr ce-mi doresc 29 1,70% 
5. Dacă mă părăseşte soţia/concubina 48 2,82% 
6. Dacă ajung într+un anturaj nepotrivit 441 25,93% 
7. Dacă ajung să nu am ce mânca 110 6,47% 
8. Dacă o să ajung să consum iar droguri 104 6,11% 
9. Dacă o să ajung să consum iar băuturi alcoolice în exces 135 7,94% 

10. Dacă mă supără cineva foarte tare 117 6,88% 
 Total 1310 77,01% 

Tabelul nr. 6. Reprezentarea numerică a motivaţiilor pentru recidivă 

 
Figura nr. 12.  Reprezentarea grafică a motivaţiilor pentru recidivă (procentual) 

 
În contextul motivelor puse în evidenţă de către deţinuţii respondenţi, referitoare la 

cauzele şi condiţiile care i-au determinat să săvârşească infracţiunile pentru care execută 
pedeapsa cu închisoarea, sunt relevante răspunsurile referitoare la ce anume i-ar determina să 
comită noi infracţiuni după ispăşirea pedepsei şi liberare. Astfel, cele mai multe motivaţii care 
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ar sta la baza recidivei, sunt menţionate: 1. dacă ajung într-un anturaj nepotrivit 25,93%; 2. 
dacă nu găsesc un loc de muncă 11,11%; 3. dacă o să ajung să consum iar băuturi alcoolice. 

Concluzii 

1. Eforturile de prevenire şi control a criminalităţii nu pot ignora motivele pro-infrac-
ţionale specifice unui delincvent sau unei categorii de delincvenţi [6]. Chiar dacă aspectele 
generale sunt, în mare, cunoscute de cei care se ocupă de controlul şi reducerea acestui 
fenomen social, înţelegerea proceselor mentale ale delincventului şi contextul său de viaţă, care 
duc la decizia de a comite o infracţiune, sunt de o importanţă practică aparte. Doar plecând de 
la aceste mecanisme generatoare de criminalitate, se vor putea lua măsurile adecvate pentru a 
corecta condiţiile de viaţă sau modalităţile de neutralizare utilizate de delincvenţi pentru a-şi 
justifica modul de viaţă. 

2. Instituţia penitenciară este un loc de perspectivă socială care permite o viziune profundă 
asupra unor procese şi dificultăţi aflate la nivelul indivizilor, a familiilor acestora sau a 
comunităţilor din care fac parte. Ca urmare, plecând de la cunoaşterea acestora, se vor putea 
înţelege şi proiecta modalităţi de intervenţie adecvate care, în final, vor limita dezvoltarea 
fenomenului infracţional.  

3. Calitatea de deţinut condiţionează răspunsurile date de respondenţi în cadrul acestei 
investigaţii privind motivaţia infracţională. Ei cântăresc întrebările utilizate şi oferă/aleg răs-
punsurile care, din punctul lor de vedere, le asigura imaginea cea mai avantajoasă: de victime, 
de oameni urmăriţi de ghinion, de cetăţeni de care s-a profitat, de persoane care doar au 
ripostat la o provocare, de oameni cu lipsuri materiale majore care s-au sacrificat pentru 
familia lor etc. În lumea condamnaţilor, noii veniţi găsesc justificări infracţionale gata 
fabricate, uşor de înţeles şi interiorizat, care le diminuează culpabilitatea şi le reface echilibrul 
sufletesc. În cazul recidiviştilor, elaborarea justificărilor infracţionale este un amplu proces de 
creare a structurilor de auto-legitimare a stilului lor de viaţă. 

5. Cunoaşterea motivaţiei infracţionale permite înţelegerea criminalităţii din punctul de 
vedere al celor în cauză: modul cum au perceput lumea în care trăiesc, importanţa dată nevoilor 
personale şi ale familiilor lor, conştiinţa faptului că există sau nu mijloace legale de a le atinge, 
modul cum au evaluat reacţia comunităţii faţă de o infracţiune sau alta, teamă sau nu de etiche-
tare, atribuirea vinei pentru crima comisă sau pentru devenirea lor infracţionala, sentimentul că 
pedeapsa primită e echivalentă cu fapta etc. Toate acestea favorizează o cunoaştere de 
profunzime a lumii delincvenţilor şi a contextelor de viaţă în care s-au format [7]. 

6. Studiul realizat de noi arată că trebuie abandonate unele enunţuri (prejudecăţi) despre 
particularităţile delincvenţilor care nu mai au susţinere în realităţile întâlnite pe teren: avem în 
vedere faptul că ei provin în procente mari din familii organizate şi nu din cele dezmembrate; 
că au avut o copilărie lipsită de griji şi nu dominată de lipsuri şi rele tratamente; că situaţia lor 
materială era destul de bună la data comiterii infracţiunii; că nivelul lor de şcolarizare este 
deseori ridicat. Un lucru demn de remarcat este faptul că mulţi din deţinuţii chestionaţi au 
copii, această situaţie contrazicând ceea ce s-a considerat o lungă perioadă, şi anume, că familia 
şi copiii sunt un factor moderator al criminalităţii [8]. 

7. Ţinând cont de instrumentele utilizate, nu s-au găsit elemente particulare deosebite 
privind situaţiile dinainte de înfăptuirea infracţiunilor, în care au fost angrenaţi deţinuţii 
investigaţi: acestea au fost împrejurări banale dar care au căpătat în ochii făptuitorilor semni-
ficaţii aparte - lipsuri materiale, gelozia, răzbunarea, recuperarea unor sume de bani. Desigur, 
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experienţă anterioară are un rol important la recidivişti, sub aspectul specializării infracţionale 
şi al cunoaşterii vieţii din penitenciar. 

8. Aşa zisele motive infracţionale cele mai frecvent invocate de deţinuţi sunt „lipsurile 
materiale”, „căutarea unui trai uşor” şi „provocarea victimei”, respectiv anturajul. 

9. Majoritatea deţinuţilor consideră pedepsele primite ca fiind prea aspre comparativ cu 
faptele comise, lucru de care au devenit conştienţi - spun ei - în arestul poliţiei sau în peni-
tenciar. Pe baza experienţei noastre, avem convingerea că lucrurile nu stau aşa, ci deţinuţii 
exprima o părere larg răspândită în lumea închisorilor: de câte ori au fost invitaţi să aducă 
argumente în acest sens, au fost puşi în dificultate. Conduita deţinuţilor în timpul executării 
pedepsei, este relativ bună. 

Propuneri 

1. Continuarea acestei investigaţii în anii următori se impune pentru a avea o imagine 
amplă asupra modului în care delincvenţii români justifica infracţiunile comise şi modificările 
acestora în timp [9]. În acest context vor trebui aduse anumite completări instrumentelor 
utilizate, pentru a releva aspecte de profunzime, precum: 

- momentul şi împrejurările de viaţă când au început să comită infracţiuni (existenţa 
pragului delincvenţial, precocitatea traiectoriei delincvente, dacă se poate vorbi de o „ucenicie 
infracţională”); 

- evaluarea gradului de maturizare infracţională; 
- relevarea categoriilor de delincvenţi din punct de vedere al poziţiei faţă de crimă, de 

exemplu, „executant” sau „iniţiator”; 
- modul în care, diferitele categorii de delincvenţi, îşi reprezintă reacţiile comunităţii faţă 

de criminalitate în general, şi anumite infracţiuni în special, precum şi gradul de încredere/ 
neîncredere în certitudinea pedepsei; 

- distingerea, pentru fiecare delincvent, a motivelor exogene („oferite” de grupul de apar-
tenenţă) şi a celor endogene (trăsăturile sale de personalitate, educaţia primită etc.); 

- precizarea în detaliu a relaţiilor care se stabilesc între infractor şi victimă înainte, în 
timpul şi după consumarea crimei; 

- rolul (ponderea) experienţei penitenciare în geneză recidivei: învăţarea unor tehnici 
infracţionale, schimbarea concepţiei despre viaţa, intrarea într-un grup infracţional constituit, 
amplificarea convingerilor infracţionale, s.a. 

- cauzele reale ale renunţării la delincvenţă în cazul recidiviştilor. 
2. Concluzionăm că ar fi util înfiinţarea în cadrul Administraţiei Naţionale a Peniten-

ciarelor a unei structuri de evaluare a personalităţii deţinuţilor, deservită de specialişti precum 
psihologi, psihiatri, jurişti, sociologi, criminologi. Aceştia, împreună cu specialiştii din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, ar putea realiza, cel puţin pentru deţinuţii cu fapte de o gravi-
tate deosebită din toată ţara, profile psihologie şi hărţi comportamentale privind evoluţia 
conduitei lor funcţie de capacitatea criminală identificată.  

3. Pentru o bună cunoaştere a nivelului infracţionalităţii din România, este imperios necesară 
înfiinţarea unui „Jurnal Criminologic”, unde să fie centralizate toate datele aflate în prezent la 
diverse instituţii: Ministerul Justiţiei, Parchetul General, IGPR, IGJR, spitale de urgenţă, IGSU, 
ş.a. În acest fel, pe baza datelor analizate în mod ştiinţific, vor putea fi formulate în timp util 
măsuri de intervenţie adecvate realităţilor noastre sociale şi, de asemenea, se va putea realiza şi 
o diseminare mult mai bună a acestor cercetări la nivel naţional. 
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Rezumat 
Noile substanţe psihoactive tind să devină o problemă importantă şi spinoasă în lupta 

contra drogurilor. Această luptă este o cursă contratimp şi cu cât mai multe substanţe sunt 
trecute în categoria celor interzise, cu atât de multe substanţe noi apar pe piaţa drogurilor. 
Uniunea Europeană a introdus în urmă cu ceva timp Sistemul European de Avertizare 
Timpurie, un sistem prin care toate ţările Uniunii sunt avertizate în timp real despre apariţia 
unor noi substanţe, efectele pe care acestea le manifestă asupra consumatorilor, în aşa fel 
încât viteza de reacţie să fie cât mai rapidă, iar avariile cât mai reduse. Acest articol pune în 
lumină reacţiile apărute faţă de interzicerea unor substanţe psihoactive în Europa, precum şi 
modalităţile prin care piaţa drogurilor este invadată de noi substanţe reinventate. 

Cuvinte-cheie: noi substanţe psihoactive; sistem de avertizare. 

Introducere 

Apariţia pe piaţa europeană a unor noi substanţe cu un puternic potenţial psihoactiv 
nu e o noutate. Derivatele de tip amfetaminic apărute la finalul anilor 90 în Statele Unite 
şi răspândite ulterior în întreaga lume, au deschis o adevărata „cutie a Pandorei” în ceea 
ce priveşte tipologia substanţelor şi modalitatea în care acestea pot fi transformate în aşa 
fel încât să rămână la marginea legalităţii. Piaţa stimulentelor pe bază de amfetamine a 
fost caracterizată de multă vreme ca fiind una foarte dinamică.  

Cu toate acestea, în ultimii ani se constată o creştere explozivă a unor noi substanţe 
psihoactive, presupuse a fi alternative legale la drogurile ilicite, care cauzează efecte 
similare cu acestea şi pun serioase probleme de sănătate publică. Îngrijorările la nivel 
internaţional au apărut ca urmare a dezvoltării ultra-rapide a acestei pieţe, a numărului 
mare de urgenţe medicale datorate consumului acestor tip de substanţe şi a exploatării 
acestei pieţe de către grupurile transnaţionale de criminalitate organizată.  

1. Noile substanţe psihoactive şi consumatorii lor 

Sub umbrela termenului de „noi substanţe psihoactive” se ascund o multitudine de 
combinaţii de substanţe vândute obscur ca alternative legale la drogurile ilicite: amfe-
tamine, heroină, LSD şi mai ales canabis. NSP-urile sunt, de cele mai multe ori, compuşi 
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chimici care nu sunt încadraţi în legislaţia europeană sau internaţională. Micile alterări 
ale compuşilor chimici au făcut aproape imposibilă introducerea tuturor substanţe depistate 
sub control legal. În anul 2014, Centrul European pentru Monitorizarea drogurilor şi 
toxicomaniei - European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) 
a identificat nu mai puţin de 101 noi substanţe apărute pe continentul european, ceea ce 
ridică numărul noilor substanţe psihoactive monitorizate la 450. Vânzătorii clandestini se 
adaptează în permanenţă la acţiunile legale, introducând în vânzare amestecuri de deşeuri 
sau rebuturi medicamentoase, pe care le denumesc în mod eronat „sare de baie” sau 
„amestec organic pentru plante” ce „nu sunt destinate consumului uman” (Soussan & 
Kjellgren, 2016). 

Chiar dacă există riscuri majore pentru sănătate datorate consumului acestor substanţe, 
provocarea pentru agenţiile de sănătate şi antidrog este majoră din mai multe puncte de 
vedere. În primul rând pentru că literatura ştiinţifică despre efectele adverse ale acestor 
substanţe, potenţialul lor adictiv, riscurile toxicologice şi posibile contraindicaţii, este 
foarte limitată (Vicente and all, 2016). Apoi, nivelul de cunoaştere referitor la uzul NSP-
urilor şi la comunitatea utilizatorilor acestor substanţe este foarte scăzut şi contradictoriu.  

Cifrele oficiale sunt în general mult mai mici, decât aprecierile specialiştilor şi 
experţilor din domeniu. De asemenea, medicii epidemiologi au observat faptul că o parte 
dintre consumatorii de droguri puternice, cum ar fi heroina şi unele amfetamine, au 
„făcut pasul” spre NSP-uri din dorinţa de a ieşi din ilegalitate. Cei mai mulţi consumatori 
de NSP-uri din categoria canabinoizilor sintetici, aleg consumul de noi substanţe în 
acelaşi context al micii infracţionalităţi şi ieşirii lor din această zonă. Cu toate acestea, 
prevalenţa consumului de NSP este incertă din moment ce studiile ştiinţifice sunt limitate 
sau bazate pe tipuri de substanţe (Soussan & Kjellgren, 2016).  

Un studiu de tip eurobarometru, realizat în anul 2014 la nivelul blocului european, 
revela un procent de 8% dintre tinerii din Europa de utilizatori de NSP-uri, ceea ce este 
într-o evidentă contradicţie cu studiul realizat în anul 2011, în Marea Britanie, care arăta 
că nu mai puţin de 65% dintre vizitatorii cluburilor din această ţară au încercat cel puţin 
odată NSP-uri (Wood, Hunter, Measham & Dargan, 2012).  

Consumatorul obişnuit de NSP-uri a fost identificat pe baza studiilor parţiale realizate 
şi a profilului pacienţilor care ajung în camera de gardă datorită consumului acestor tipuri 
de substanţe, ca fiind un tânăr bărbat, cu vârsta medie cuprinsă în intervalul 19-21 de ani.  

Atractivitatea acestor droguri este dată în primul rând de aspectul „legal”, ceea ce în 
mentalul colectiv s-a împământenit ca nefiind nocive pentru sănătate. Introducerea plan-
telor în amestecurile chimice, ca bază pentru construcţia noilor substanţe, a întărit şi mai 
puternic această convingere, întrucât NSP-urile sunt „legale şi naturale”. Disponibilitatea 
lor pe piaţă, mai ales prin intermediul internetului, ambalajele atractive şi numele date 
NSP-urilor, le-au făcut să devină extrem de atractive. 

Cantităţile de NSP capturate pe continentul european sunt alarmant de mari. De 
exemplu, în anul 2013 au fost capturate peste 35000 de kg de NSP-uri. Cele mai multe 
capturi sunt pentru canabinoizii sintetici, aproximativ 8 din 10 capturi anual. Cele mai 
multe NSP-uri sunt produse în China şi India şi sunt comercializate prin intermediul 
darknet-ului, fără restricţii referitoare la vârstă sau cantitate.  

Explozia consumului de NSP şi a cazurilor de urgenţă datorate acestora, precum şi 
imposibilitatea guvernelor de a stăvili numărul noilor substanţe apărute, au determinat 
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EMCDDA şi UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) să monitorizeze şi să 
catalogheze aceste substanţe. În final, EMCDDA şi Europol au dezvoltat EWS 
(European Union Early Warning Sistem - Sistemul european de avertizare timpurie), care 
aşa cum am menţionat anterior monitorizează peste 450 de substanţe.  

2. Tipuri de noi substanţe psihoactive (NSP) 

O problemă deosebită în abordarea noilor substanţe psihoactive a constituit-o definirea 
acestor categorii de substanţe. Sunt sau nu sunt droguri? Afectează sau nu afectează corpul 
uman consumul NSP-urilor? În 2016, UNODC a definit NSP-urile ca fiind „substanţe 
chimice care nu se află sub controlul Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Drogurilor din 
1961 sau sub controlul Convenţiei asupra Substanţelor Psihotrope din 1971, dar al 
căror consum conduce la o ameninţare a sănătăţii individului şi comunităţilor”.  

EMCDDA, Centrul European pentru monitorizarea drogurilor şi toxicomaniei prin 
intermediul Sistemului European de Avertizare Timpurie (European Early Warning 
System - EWS) a identificat mai multe categorii de NSP-uri comercializate: canabinoizi 
sintetici, catinonele sintetice, ketamina, piperazinele, substanţele cu bază botanică.  

 
2.1. Canabinoizii sintetici. Apariţia în piaţa drogurilor a „drogurilor legale” - mai ales 

a celor pe bază de plante nu este un fenomen nou. Astfel de produse au la bază un amestec 
de plante ce au slabe efecte psihoactive. Începând cu anul 2004, compoziţia acestor 
produse s-a modificat substanţial, incluzând compuşi chimici cu puternice efecte psiho-
active, cum ar fi canabinoizii sintetici. (UNODC, 2011) 

Cercetările ştiinţifice asupra mecanismului neuronal de acţiune al canabisului datează 
de la sfârşitul anilor 80. În 1988 în Israel a fost sintetizat pentru prima dată un produs 
sintetic analog THC (tetrahidrocanabinolului), denumit HU-210 şi al cărui efect psihoactiv 
era de 100 de ori mai puternic decât al THC-ului. HU-210 este considerat a fi un „canabi-
noid clasic” şi a fost identificat în componenţa unor NSP-uri comercializate în Statele 
Unite şi Europa.  

Compuşii analgezici de tip CP (ciclohexanoli şi iclohexifenoli) au fost dezvoltaţi în 
industria farmaceutică începând cu anii 80. EMCDDA arată într-un raport din anul 2014, 
că produşi de tip CP, au fost identificaţi prin intermediul Sistemului de Avertizare 
Timpurie, în multe NSP-uri încă din anul 2009.  

Unul dintre canabinoizii sintetici cei mai răspândiţi a fost JWH-18, un compus de tip 
aminoalkylindol, care are un efect psihoactiv de 3-4 ori mai puternic decât THC-ul. 
Acest compus chimic a apărut ca urmare a cercetărilor efectuate de profesorul chimist 
american John William Huffman la Universitatea Clemson din Statele Unite, asupra 
interacţiunilor drog-receptor din creier. Compuşii chimici de tip JWH au fost interzişi în 
majoritatea legislaţiilor antidrog de pe continentul european, însă există o largă varietate 
de alţi compuşi chimici, rebuturi farmaceutice, cu efecte similare canabisului, pentru care 
nu există legislaţie.  

Aşa cum le spune şi numele, cei mai mulţi canabinoizi sintetici au efecte similare 
THC-ului, alcaloidul principal responsabil de starea de ebrietate din canabis. Majoritatea 
produselor de tipul canabinoizi sintetici se comercializează sub formă de pudră şi poartă 
denumiri diferite: Spice Gold, Spice Silver, Spice Diamond, Bombay Blue, Yucatan 
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Furem Skunk etc. În cele mai frecvente situaţii se consumă prin fumat, iar pachetele la 
vânzare nu au informaţii referitoare la conţinut sau combinaţii.  

În timp ce efectele adverse ale consumului de canabis asupra organismului uman 
sunt bine documentate, referinţele despre toxicitatea NSP-urilor şi a canabinoizilor 
sintetici sunt limitate. Prin intermediul reţelelor de socializare şi de conţinut video, sunt 
propagate informaţii trunchiate, de multe ori incorecte referitoare la efectele acestor 
produse. Una din ideile cele mai vehiculate pe aceste platforme de comunicare online are 
la bază denumirea produsului chimic, făcându-se deseori şi intenţionat confuzia între 
alcalozii naturali din canabis şi cei sintetici. Dintre efectele adverse ale consumului de 
canabinoizi sintetici, cele mai vizibile şi de impact sunt problemele cardiovasculare şi 
cele de natură psihică. Aritmiile cardiace - bătăile neregulate ale cordului, precum şi 
tentativele de suicid, sunt printre efectele cele mai cunoscute ca urmare a consumului 
canabinoizilor sintetici.  

 
2.2. Catinonele sintetice. Derivate chimice care au la bază componenţi din planta de 

Khat (catha aedulis) catinonele sintetice sunt derivaţi chimici apropiaţi de familia fentila-
minelor, care includ amfetaminele şi metamfetaminele. Au apărut pe piaţa drogurilor la 
mijlocul anilor 2000, iar în anul 2005, methylonul a fost primul produs din categoria 
catinonelor sintetice care a fost raportat de către EMCDDA. Un produs extrem de toxic şi 
foarte cunoscut, care începând cu anul 2007 în unele ţări ale Uniunii Europene, iar din 
2011 şi în România a fost inclus în lista substanţelor interzise a fost methyl-metcatinona 
sau mefedrona, sintetizat pentru prima dată în 1929. Deşi efectele consumului de 
catinone sintetice este similar cu cel al amfetaminelor sau ecstasy-ului, mecanismul de 
acţiune la nivel neuronal al acestor produse este puţin cunoscut. Utilizatorii acestor 
substanţe au menţionat efecte aproape identice cu cele ale drogurilor stimulante.  

Catinonele sintetice se găsesc de cele mai multe ori în produse de tip hrană pentru 
plante, sare de baie sau produse pentru curăţat geamuri şi se comercializează sub formă 
de pudră sau capsule. Mefedrona sau methylona s-au prezentat de cele mai multe ori sub 
forma unor pilule şi s-au vândut ca ecstasy. Calea cea mai frecventa de administrare a 
catinonelor sintetice este administrarea orală, dar au fost raportate şi cazuri de prizare şi 
injectare.  

Cele mai multe informaţii referitoare la efectele adverse ale consumului de catinone 
sintetice provin din observaţiile clinice şi de la utilizatorii acestor produse. Aceştia au 
descris efecte cardiace, bătăi neregulate ale inimii, precum şi intense efecte psihice: 
agitaţie psihomotorie, psihoze puternice, halucinaţii şi paranoia.  

 
2.3. Ketamina, Ketamina este una dintre noile substanţe psihoactive care are la bază 

un drog ilicit - fenicilidina sau PCP ori „Praful îngerilor”. Fenciclidina este un drog 
ilegal, fiind una dintre substanţele interzise prin Convenţia Internaţională din 1971. Iniţial 
fenciclidina a fost utilizată în anii 50, ca un anestezic intravenos, însă datorită puterni-
celor efecte halucinogene şi de delir, a fost retras din medicină. Sintetizat din fenciclidină 
în 1962 ca anestezic, ketamina a fost considerată o lungă perioadă de timp ca un medi-
cament de tip anestezic alternativ la fenciclidină.  

Utilizarea ketaminei ca drog pentru efectele psihoactive a fost raportată prima dată la 
sfârşitul anilor 80 şi începutul anilor 90. Ketamina ca şi fenciclidina au un mod similar de 
acţiune neuronală, afectând nivelul neurotransmiţătorilor. Ketamina apare pe piaţă 
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deseori ca lichid, însă prin încălzirea rapidă la temperaturi ridicate apa se evaporă şi se 
transformă în pudră. Cel mai frecvent ketamina se consumă prin prizare sau fumare.  

În principal, ketamina stimulează sistemul cardiovascular, producând schimbări ale 
ritmului cardiac şi ale presiunii sângelui. Din acest motiv, tahicardia este unul din efectele 
cele mai des întâlnite în rândul consumatorilor ocazionali. De asemenea, des întâlnită 
este şi dependenţa psihologică, rapid instalată ca urmare a consumului de ketamină. Alte 
efecte adverse ale consumului de ketamină includ anxietate, scăderea puterii de 
concentrare, anomalii vizuale, schimbări ale percepţiei.  

3. Sistemul de control al Noilor Substanţe Psihoactive 

Noile Substanţe Psihoactive sunt substanţe chimice care nu se regăsesc în nici una 
din Convenţiile Internaţionale care reglementează piaţa drogurilor. Mai mult decât atât, 
până la apariţia Sistemului de Avertizare Timpurie, identificarea acestor substanţe şi 
cunoaşterea lor a fost extrem de limitată. Din acest motiv, răspunsurile legislative la această 
problemă sunt mai mult de natură naţională şi regională, şi mai puţin globală. În funcţie 
de identificarea tipurilor de NSP, efectele acestora asupra sănătăţii evidenţiate prin 
rapoartele sistemelor publice de sănătate, pe baza observaţiilor clinice şi a raportărilor 
utilizatorilor, ţările afectate de acest fenomen au răspuns aproape în mod individual şi 
subiectiv problemei.  

Până la acest moment, un răspuns adecvat la această problemă l-a oferit Uniunea 
Europeană, graţie Sistemului de Avertizare Timpurie (EWS). Prin intermediul acestui 
sistem de schimb de informaţii rapid între ţările membre, la nivelul UE au fost adoptate 2 
documente legislative importante referitoare la NSP-uri: Joint Action 97/396/JHA şi 
Decision 2005/387/JHA. 

Decizia Consiliului Europei 2005/387/JHA oferă posibilitatea ţărilor membre ale UE 
să adopte individual măsurile legislative necesare stopării riscurilor, în special în domeniul 
sănătăţii, pe care le presupune consumul NSP-urilor. Cu alte cuvinte, prin intermediul 
acestei decizii şi cu schimbul de informaţii din EWS, ţările membre ale UE pot adopta 
legislaţie naţională referitoare la NSP adaptată la situaţia individuală a fiecărei ţări. 
Astfel, majoritatea ţărilor UE, printre care şi România a modificat sistematic şi de mai 
multe ori legislaţia privind drogurile ilicite, introducând în categoria acestor tipuri de 
droguri şi multe NSP-uri în funcţie de apariţia lor şi de efectele pe care consumul acestor 
substanţe le-a determinat utilizatorilor.  

România a fost printre primele ţări ale Uniunii care a modificat sistematic legea de 
bază privind traficul de droguri, introducând mai multe substanţe noi în categoria celor 
ilegale. De asemenea, urmând modelul Irlandei şi al Poloniei, România şi-a construit şi o 
legislaţie naţională secundară, care urmăreşte mai ales limitarea comercializării acestor 
tipuri de substanţe. În aproximativ 18 luni de la apariţia Legii nr. 194 din 2011 privind co-
mercializarea produselor susceptibile ca având efecte psihoactive, magazinele care comer-
cializau NSP-uri au fost închise. Desigur, acest fapt nu înseamnă că fenomenul consumului 
de NSP în România a dispărut, ci doar că s-a limitat accesul la aceste substanţe.  

Concluzii 

Lupta împotriva drogurilor a îmbrăcat în ultimii 20 de ani noi forme. Utilizarea dro-
gurilor clasice rămâne în continuare primordială, însă apariţia noilor substanţe cu efect 
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psihoactiv a generat un val de probleme legislative şi de sănătate publică greu de stăvilit. 
Acest fapt se datorează incongruenţei legislaţiei internaţionale cu cea naţională şi 
demersurilor lente privind adoptarea unor măsuri globale de combatere a acestui fenomen.  

Lentoarea demersurilor legislative este în antiteză şi datorată rapidităţii apariţiei şi 
modificărilor structurale ale acestor substanţe. Au fost necesari 10 ani pentru clasificarea 
şi înţelegerea tiparului de acţiune ale NSP-urilor, dar cercetările asupra efectului acestor 
substanţe sunt încă limitate.  

Acţiunile legislative naţionale sunt până la acest moment singurele forme clare de 
acţiune împotriva fenomenului noilor substanţe psihoactive.  

În ceea ce ne priveşte, din punct de vedere preventiv, considerăm că, pe lângă 
necesitatea intensificării intervenţiilor selective în mediul şcolar, principalele forme de 
acţiune împotriva fenomenului NSP trebuie să ia în considerare şi toate problemele 
sociale şi medicale produse de consumul şi abuzul de droguri, însoţit de policonsumul 
altor substanţe psihoactive „legale”, cum sunt alcoolul şi tutunul (Nelu Niţă, 2013). 
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Rezumat 
În ultimele decenii, criminalitatea şi delincvenţa juvenilă au devenit una din problemele 

sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă, în continuare, cea mai mare parte din 
societăţile contemporane, atât cele dezvoltate economic, cât şi cele în curs de dezvoltare.  

În acest articol vom prezenta factorii de risc în apariţia comportamentului delincvent în 
rândul adolescenţilor, cu accent pe violenţa domestică. 

Expunerea la violenţa parentală în timpul copilăriei este strâns legată de o gamă largă 
de probleme sociale, psihologice şi fizice mai mult sau mai puţin severe, inclusiv anxietate, 
depresie, stres post-traumatic, alte probleme emoţionale, probleme comportamentale, care 
cresc riscul de boli cronice şi, de asemenea, dificultăţi şcolare sau în relaţiile sociale ale 
tinerilor.  

Diversele studii şi cercetări întreprinse de experţi în domeniu au evidenţiat faptul că 
între violenţa domestică şi delincvenţă există o corelaţie pozitivă, care este mai accentuată în 
privinţa infracţiunilor comise prin violenţă. 

Cuvinte-cheie: delincvenţa juvenilă, adolescenţi, factori de risc, violenţă domestică 

Introducere 

Delincvenţa juvenilă ca fenomen antisocial se caracterizează şi prin trăsături şi note 
specifice categoriei de vârstă, precum şi prin caracteristici de personalitate dintr-un anumit 
cadru socio-economic şi cultural. 

Manifestările antisociale juvenile trebuie înţelese prin luarea în considerare conjugată 
(perspectiva cauzalităţii multiple) a factorilor individuali psihologici, sociali, culturali. 

În ciuda sau poate chiar datorită progresului tehnologic impresionant cunoscut de socie-
tatea noastră, care a modificat chiar calitatea relaţiilor sociale şi familiale, probabilitatea ca 
adolescenţii să participe la activităţile riscante, sporind astfel posibilitatea unor consecinţe 
negative, este mai mare (Tomiţă, 2014, p. 73). Autorităţile continuă să fie preocupate de rein-
tegrarea social a acestor tineri. Pe lângă regulile instituţionale, atât la nivel European, cât şi în 
legislaţia naţională, unul dintre principalele obiective a fost integrarea socială a persoanelor 
delincvente, indiferent de provenienţa lor şi motivele comportamentului delincvent (Micu, 
2017). 

Descrierea problemei 

Importanţa cauzelor psiho-individuale rezidă din implicarea personalităţii tânărului în 
actul delincvent, cu descifrarea insuficientei maturizări sociale şi cu prezentarea dificultăţilor 
de integrare socială, inclusiv în normele juridice. Delincventul, datorită unui deficit de 
socializare, nu reuşeşte sa-şi ajusteze în mod activ conduita la relaţiile sociale, prezentând o 
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insuficienţă sau perturbare a proceselor de asimilare şi a celor de acomodare la cerinţele şi 
normele sociale. 

Deficitul maturizării sociale şi implicit al dezvoltării personalităţii se structurează în 
unele trăsături negative întâlnite mai frecvent la delincvenţii consideraţi imaturi caracte-
rologic. G. Canepa grupează aceste trăsături ale imaturităţii psihosociale în: toleranţa scăzută 
la frustrare, autocontrol deficitar, egocentrism, impulsivitate şi agresivitate, subestimarea 
gravităţii greşelilor şi actelor antisociale comise, nedezvoltarea sentimentelor morale, a 
motivelor superioare de ordin social utile (învăţare, muncă), evitarea efortului voluntar, 
dorinţa realizării unei vieţi uşoare fără muncă, opoziţie faţă de normele juridice, morale şi 
respingerea acestora, devalorizarea de sine şi aderarea la statutul de delincvent, la un stil de 
viaţă indezirabil social, imagine falsă despre lume, despre relaţiile interpersonale, despre 
autonomia şi libertatea individuală, concepute de obicei sub semnul agresivităţii. Simptomele 
caracteriale ce apar încă din copilărie se exacerbează în adolescenţă, datorită factorilor 
perturbatori individuali (decalajul dintre maturitatea fizică şi psihică) şi mai ales perturbărilor 
familiale (Petcu, 1999 apud. Preda V. – 1998). 

Factori care influenţează comportamentul delincvent 

Sistemul relaţiilor interpersonale cuprinde, în general, doi poli care se află în interacţiune, 
pe de-o parte, colectivul cu structura, dinamica, rolul şi funcţiile sale, pe de altă parte 
individul cu particularităţile sale psihice, interesele şi trebuinţele sale, cu sensibilităţile, 
aspiraţiile şi dorinţele care îi sunt proprii. 

Profilul social şi psihologic al majorităţii populaţiei delincvenţilor juvenili arată că mulţi 
dintre aceşti adolescenţi prezintă cel puţin un factor de risc, de regulă mai mulţi, pentru 
tiparele de agresiune şi violenţă.  

De multe ori aceştia se confruntă cu factori de mediu dificili: cartierul lor promovează 
legi neoficiale şi norme favorabile atitudinii antisociale; statutul socioeconomic al familiei lor 
este adesea definit de sărăcie şi privare economică, cu un nivel scăzut de educaţie şi puţine 
oportunităţi economice. 

Conform autoarei Murzea, există o serie de factori interni şi externi care pot influenţa 
comportamentul infracţional al minorilor (Murzea, 2015, p. 3). Astfel, s-a constatat că cei mai 
mulţi dintre copii, săvârşesc fapte penale ca urmare a influenţei factorilor interni, prin 
raporturile care au loc în cadrul familiilor. Supravegherea copiilor de către părinţi este foarte 
importantă pentru educaţia minorilor, stilul de disciplină, afecţiunea părintească, structura 
familiei, toate aceste aspecte dacă prezintă dezechilibre duc la conturarea actelor antisociale şi 
ulterior infracţionale de către copiii rămaşi acasă. Rolul pe care copilul îl joacă într-o familie, 
conturează dinamica acesteia, iar în cazul în care sprijinul familial nu este prezent pe motivul 
migraţiei, acesta este un aspect care influenţează săvârşirea actelor delincvente. Raportându-
ne la factorii externi, vedem că anturajul şi comunitatea sunt, de asemenea de o mare 
influenţă pentru săvârşirea faptelor infracţionale (Murzea, 2015, p. 3). Aşadar, lipsa factorilor 
cheie, sistemul familial şi comunitatea, influenţează în mod direct dezvoltarea unui com-
portament nefavorabil. În absenţa acestor factori, deseori copilul caută o „pseudo-familie” 
(Godinet, 2011, p. 58) printre colegi, prieteni. În cazul în care anturajul unde se include 
copilul este implicat în acte infracţionale, este foarte uşor şi pentru minorul care nu are sprijin 
din partea familiei, să împrumute caracteristicile grupului. În acest context, anturajul este cel 
care de multe ori îi determină pe minori să săvârşească fapte pedepsite de legea penală prin 
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internalizarea valorilor şi normelor grupului din care face parte, acestea fiind un ghid de 
dezvoltare viitoare (Godinet, 2011, p. 58). În acest context, observăm faptul că minorii preiau 
adesea exemple negative. 

Aceşti tineri se confruntă şi cu factori de risc interpersonali şi sociali. Mulţi dintre ei vin 
cu un istoric de comportamente violente încă din copilărie (Tomiţă, 2017). În profilul familiei 
putem descoperi diferite trăsături adesea considerate a fi responsabile pentru tiparele cronice 
de atitudini antisociale (McEvoy, Welker, 2000). Aceştia provin frecvent din familii dificile, 
dominate de o comunicare deficitară, dezorganizare şi conflict, cu slabă legătură între părinţi 
şi copii (de ex., familia poate rupe legăturile directe sau indirecte cu adolescentul delincvent 
imediat după intrarea lui în centru şi pe toată perioada reeducării), disciplinare parentală 
ineficientă, lipsa implicării parentale, criminalitate parentală, consum de alcool şi droguri în 
familie, abuz sau neglijenţă, respingere. Farrington (1995) a identificat dezvoltarea deficitară 
a copiilor că fiind printre cei mai importanţi factori predictivi independenţi ai delincvenţei 
juvenile (Farrington, 1995, pag. 930). Henry şi colab. (1993) şi consideră că existenţa 
criminalităţii în familie şi caracteristicile parentale ar putea fi responsabile pentru un procent 
mai mare de diversitate în comportamentul delincvent. 

Este bine cunoscut faptul că stilurile parentale sunt legate de riscul implicării minorilor în 
comportamente delincvente. În timp ce controlul şi îngrijirea părintească reduc comportamen-
tul problematic al minorilor (Hoeve et al., 2009), un mare număr de cercetări au demonstrat 
faptul că atunci când copiii au fost maltrataţi fizic de către părinţi - şi / sau care au fost 
martorii violenţei dintre părinţi, dezvoltarea lor a fost negativ afectată (Gilbert et al., 2009, 
Howells şi Rosenbaum 2007, Gershoff 2002). Acestea pot include probleme psihologice, cum 
ar fi teama sau depresia, dificultăţi de învăţare şi performanţe slabe în şcoală, abuzul de alcool 
şi droguri, precum şi agresivitatea şi alte probleme comportamentale în adolescenţă şi vârsta 
adultă. În ceea ce priveşte aceasta din urmă, se presupune că experienţa violenţei în copilărie 
duce la folosirea violenţei în adolescenţă, o legătură care se numeşte „ciclul violenţei” sau 
„transmitere a violenţei între generaţii – violenţa transgeneraţională” (Widom şi Wilson 
2015). Vulnerabilitatea pare să fie legată de un eveniment, de o intervenţie sau de eşecul unei 
strategii, constituind mai degrabă un episod pasager, o stare tranzitorie (Micu, Tomita, 2018). 

În timp ce majoritatea studiilor au arătat până acum o relaţie substanţială între expunerea 
la violenţa parentală şi ulterior rezultate negative, cum ar fi delincvenţa, mecanismele acestei 
transmisii nu sunt încă foarte bine cunoscute. În ceea ce priveşte motivul pentru care 
victimele maltratării au fost ulterior implicate în violenţă, au fost oferite multe explicaţii care 
sugerează că expunerea la maltratare afectează alţi factori care influenţează delincvenţa 
(Widom şi Wilson 2015). Prin urmare, este nevoie de mai multe cunoştinţe despre mecanismele 
prin care violenţa parentală exercită efectele sale dăunătoare pe termen lung şi care sunt 
factorii care o reprezintă (Manzoni Schwarzenegger, 2018). Sprijinul pentru această relaţie a 
fost demonstrat în zeci de studii care se întind pe parcursul mai multor decenii, majoritatea 
cercetărilor indicând o relaţie pozitivă între maltratare şi abuz în adolescenţă şi / sau la matu-
ritate. În plus, există o dezbatere teoretică privind perioada de dezvoltare în care se presupune 
că abuzul şi neglijarea vor avea cea mai mare influenţă asupra problemelor comportamentale. 
Unele teorii ale ciclului vieţii prevăd că maltratarea experimentată în copilărie va conduce cel 
mai probabil la delincvenţa adolescentului, în timp ce alte teorii presupun că maltratarea în 
adolescenţă va creşte cel mai mult delincvenţa. Deşi aceste teorii tind să fie de acord că 
maltratarea care persistă în mai multe stadii de dezvoltare va fi cea mai dăunătoare, puţine 
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studii au testat această ipoteză sau au comparat impactul relativ al maltratării limitate 
împotriva persistenţei asupra infracţiunii în timpul adolescenţei (Benedini, Fagan, 2018). 

Concluzii 

În multe lucrări de specialitate şi în opinia publicului larg, nu există o discrepanţă mare 
între numărul minorilor delincvenţi care provin din familii dezorganizate (monoparentale) şi 
cei care provin din familii organizate. Aceste aprecieri confirmă că, în mare, tipul familiei din 
care provine minorul infractor nu este un factor determinant al delincvenţei juvenile. Doar 
pentru că părinţii unui copil nu divorţează în timpul unor probleme conjugale, ci rămân 
împreună, nu reprezintă o garanţie că decizia pe care au luat-o este cea mai bună pentru 
copilul lor. Nu este o garanţie în prevenirea delincvenţei juvenile.  

Un copil care este crescut de un singur părinte însă primeşte o îngrijire (fizică, psihică, 
emoţională) corespunzătoare, este mai puţin posibil să ajungă delincvent, în schimb, un minor 
care trăieşte într-o familie în condiţii necorespunzătoare (atmosferă tensionată, neglijare, 
model parental necorespunzător) se va îndepărta de familie, de şcoală, de prieteni şi îşi va 
căuta preocupări în rândul bandelor stradale, riscând să ajungă delincvent. Climatul familial 
explicitează într-o măsură importantă eşecul social al minorilor şi tinerilor. Lipsa susţinerii 
familiale, funcţionarea defectuoasă a parteneriatului şcoală-familie, atmosfera tensionată din 
familie constituie factori care acţionează conjugat în favoarea unui comportament delincvent. 

Sarcina de a identifica variabilele care pot proteja adolescenţii de comportamentul 
violent atunci când au iniţiat deja acest tip de comportament, este complexă. Pentru a face 
acest lucru, este nevoie să se examineze interacţiunile dintre factorii care îi plasează pe aceşti 
adolescenţi la riscul de a manifesta noi violenţe şi acei factori care pot duce la o scădere a 
comportamentului violent. De asemenea, se recomandă să se sprijine şi să se consolideze 
legăturile cu familia şi în afara comunităţii pentru a promova interesul superior al tinerilor şi a 
familiilor acestora, asigurându-se că resursele educaţionale, morale şi spirituale sunt în linie 
directă cu nevoile lor specifice (Tomiţă, Goian, 2009, p. 104). Existenţa unor multitudini de 
potenţiale riscuri şi de promovare a factorilor de protecţie posibili complică abilitatea de a 
identifica factorii care au un efect statistic semnificativ de protecţie şi pe care îl putem folosi 
în programele oferite cu speranţa că vor inhiba violenţa (Krohn, et.all., 2014). 
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Rezumat 
Normele juridice trebuiesc exercitate de orice persoană fizică sau juridică cu bună 

credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. Constituţia României prevede în 
art. 1 alin. 3 că „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme” iar în art. 1 alin. 5 prevede că „în România, 
respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. 

Cuvinte-cheie: uzul de drept; abuzul de drept; contracte de adeziune; clauze abuzive; 
contracte bancare; BNR. 

Introducere 

Conform alin. 4 din Constituţie „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi 
echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 
constituţionale”, iar conform art. 16 din Constituţie cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, egalitate ce determină, în mod firesc, 
limitele exercitării cu bună credinţă a dreptului, dar şi eliminarea arbitrariului şi abuzului de 
drept, pentru că nimeni nu este mai presus de lege.  

Toate persoanele fizice şi juridice pot uza cu bună credinţă de normele legale, în condiţii 
de egalitate în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, în concordanţă cu normele 
constituţionale, cu Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, cu Constituţia 
Uniunii Europene, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Există alunecări legislative de la parametri constituţionali menţionaţi mai sus, care îşi au 
originea în unele reglementări subiective impuse consumatorilor de bunuri şi servicii, reglemen-
tări impuse de grupuri de interese, din dorinţa unor impulsuri politice sau ale unor partide sau 
grupări politice, ori ale unor majorităţi parlamentare de conjunctură, care nu mai concordă cu 
interesul general sau naţional al societăţii, ori cu drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie, 
de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactele şi Tratatele la care România este parte.  

1. Directiva 93/13/CEE 

In scopul protejării consumatorului de poziţia agresivă, de monopol economic sau juridic 
a furnizorilor de bunuri şi servicii, Consiliul Comunităţilor Europene, în cooperare cu 
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Parlamentul European, a emis Directiva 93/13/ CEE, reglementând astfel raporturile dintre 
subiecţii părţile contractante, în sensul anulării clauzelor abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii. 

In aplicarea acestei directive, a fost votată Legea nr. 193/2000 privind anularea clauzelor 
abuzive din contracte. 

Scopul acestei legi este de a reglementa clauzele contractuale în contractele încheiate 
între vânzătorul de bunuri sau furnizorul de servicii, pe de o parte, şi consumatorul acestora, 
pe de altă parte, clauze care pot denatura concurenţa dintre vânzătorii de produse şi furnizorii 
de servicii.  

Deşi această directivă are aplicare unitară în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic 
European, continuă să existe divergenţe în abordările unor state membre ale UE, mai ales în 
livrările de produse şi servicii pe teritoriul altui stat membru, prin motivarea impunerilor ca 
fiind acceptări ale părţilor contractante. 

2. Clauzele abuzive prevăzute de Directiva 93/13/CEE 

- excluderea sau limitarea răspunderii legale a unui vânzător sau furnizor în cazul decesului 
consumatorului sau al vătămării corporale a acestuia, ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii 
vânzătorului sau furnizorului; 

- excluderea sau limitarea necorespunzătoare a drepturilor legale ale consumatorului faţă 
de vânzător sau furnizor sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale sau 
al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către vânzător 
sau furnizor, inclusiv a opţiunii de a compensa o datorie către vânzător sau furnizor cu o 
creanţă pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia; 

- încheierea unui acord care creează obligaţii pentru consumator şi prin care furnizarea de 
servicii de către vânzător sau furnizor este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire depinde 
doar de voinţa acestuia; 

- acordarea permisiunii vânzătorului sau furnizorului de a reţine sumele plătite de consu-
mator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără 
a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă echivalentă de la 
vânzător sau furnizor, în cazul în care acesta este partea care anulează contractul; 

- solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit obligaţia să plătească o sumă 
disproporţionat de mare drept compensaţie; 

- autorizarea vânzătorului sau furnizorului de a rezilia contractul în mod discreţionar, în 
timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea permisiunii vânză-
torului sau furnizorului de a reţine sumele plătite pentru servicii care nu au fost încă furnizate de 
către acesta, în cazul în care vânzătorul sau furnizorul este cel care reziliază contractul; 

- acordarea posibilităţii vânzătorului sau furnizorului de a pune capăt unui contract cu 
durată nedeterminată fără un preaviz rezonabil, cu excepţia cazurilor în care există motive 
întemeiate de a face acest lucru; 

- prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care consuma-
torul nu specifică acest lucru, atunci când termenul stabilit pentru ca consumatorul să îşi 
exprime intenţia de a nu prelungi contractul este stabilit excesiv de devreme; 

- angajarea irevocabilă a consumatorului prin clauze cu care acesta nu a putut să se fami-
liarizeze înainte de încheierea contractului; 

- autorizarea vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral clauzele contractului, 
fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract; 
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- autorizarea vânzătorului sau furnizorului să modifice unilateral contractul, fără a avea 
un motiv întemeiat, cu privire la orice caracteristici ale produsului sau serviciului care ur-
mează să fie furnizat; 

- prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea posibi-
lităţii unui vânzător de bunuri sau unui furnizor de servicii să crească preţul acestora fără să îi 
acorde cumpărătorului, în ambele cazuri, dreptul corespondent de a anula contractul, în cazul în 
care preţul final este prea ridicat în comparaţie cu preţul convenit la încheierea contractului; 

- acordarea dreptului vânzătorului sau furnizorului de a stabili dacă bunurile sau servi-
ciile furnizate sunt conforme cu contractul sau acordarea acestora a dreptului exclusiv de a 
interpreta orice clauză din contract; 

- limitarea obligaţiei vânzătorului sau furnizorului de a respecta angajamentele asumate 
de către agenţii acestora sau asumarea angajamentelor de către aceştia, cu condiţia respectării 
unei anumite formalităţi; 

- obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în cazul în care 
vânzătorul sau furnizorul nu îşi respectă obligaţiile corespondente; 

- acordarea posibilităţii vânzătorului sau furnizorului de a-şi transfera drepturile şi obliga-
ţiile prevăzute de contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor 
pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă; 

- excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a introduce acţiuni în justiţie 
sau de a exercita orice altă cale de atac, în special prin solicitarea consumatorului să sesizeze 
exclusiv o curte de arbitraj care nu este reglementată de dispoziţiile legale, restricţionând în 
mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia lui sau impunându-i sarcina probei care, în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la contract. 

3. Contractul de adeziune şi contractele negociate 

3.1. Contractul de adeziune. Codul civil reglementează toate tipurile de contracte, dar 
prin art. 1175 reglementează contractul de adeziune, în care clauzele esenţiale sunt impuse 
sau sunt redactate de una din părţi, conform intereselor sale sau ca urmare a instrucţiunilor 
sale, cealaltă parte neavând posibilitatea decât să le accepte ca atare, fiind în imposibilitate de 
a stabili conţinutul lor prin negocieri, adică prin acord de voinţă. 

In contractele de adeziune clauzele sunt prestabilite, în întregime, de către una dintre 
părţi, cealaltă parte nu are posibilitatea să le discute; ea este liberă să le accepte sau să nu le 
accepte, - dacă acceptă, atunci aderă pur şi simplu la contractul prestabilit. 

Frecvenţa contractelor de adeziune este în creştere, iar în caracterizarea lor, se pune 
accentul pe inegalitatea economică a părţilor, pe poziţia predominantă a părţilor pe o piaţă, pe 
poziţia de monopol de fapt sau cvasi-monopol juridic, superioritate tehnică sau economică în 
privinţa operaţiunilor juridice sau a prestaţiilor, când una dintre părţi este în măsură să impună 
celei mai slabe, încheierea contractului în anumite condiţii stabilite unilateral, de multe ori cu 
scopul de a-l dezavantaja pe cel slab. 

În scopul protejării marii majorităţi, legiuitorul intervine adesea şi stabileşte anumite 
reguli şi limite, pe care partea ce predetermină conţinutul contractelor de adeziune este 
obligată să le respecte. Cel mai citat model de intervenţie în această privinţă este dreptul pro-
tecţiei consumatorului, care cuprinde o sumă de norme menite să intervină în faza premer-
gătoare „aderării” la oferta profesionistului, prin instituirea unor termene de reflecţie sau, 
după acest moment, prin intermediul dreptului de dezicere, prin reguli stricte legate de 
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informarea consumatorilor şi transparenţa contractuală, prin intermediul protecţiei împotriva 
clauzelor abuzive şi prin numeroase alte mijloace, al căror scop este protecţia consumatorului 
împotriva potenţialelor abuzuri ale profesionistului. 

Deşi aceste contracte de adeziune sunt aparent imorale, practica le consacră caracterul lor 
juridic şi le impune în circuitul economic firesc, sub forma contractelor cadru, a căror clauze 
sunt stabilite sau aprobate de autorităţile de reglementare specifice, de exemplu: în contractele 
de furnizare energie electrică, energie termică, apă, gaz metan, canalizare, salubritate, telefonie, 
radio şi televiziune, asigurări, contractele electronice, contractele de consum, internet, livrări 
de autoturisme etc. 

Impunerea unor contracte cadru este justificată de imposibilitatea de negociere cu consu-
matorul, dar facem precizarea că acestea sunt totuşi contracte negociate, avizate sau aprobate 
de autorităţile de reglementare, iar impactul dezechilibrului între drepturile şi obligaţiile 
părţilor este minim sau se află într-o relaţie de acceptare rezonabilă. 

Contractele de adeziune şi contractele cadru sunt la limita ce separă conduita contractuală 
a părţilor, licită de cea ilicită, sau cea dintre uzul de drept şi abuzul de drept. 

 
3.2. Contractele negociate reprezintă regula, iar în acestea, toate condiţiile şi clauzele 

lor, natura, întinderea şi calitatea prestaţiilor la care se obligă părţile contractante, sunt 
rezultatul negocierilor libere, care pot dura uneori perioade îndelungate. 

Negocierile implică tehnici şi proceduri specifice, unele cu caracter complex, pot dura 
ore, zile, luni sau chiar ani, implicând abordări multiple, discuţii şi tratative, fiind rezultatul 
unor serii de propuneri şi contrapropuneri.  

Aceasta este regula tradiţională şi obişnuită, de încheiere a contractelor. De aceea, prin 
actualele prevederi ale Codului civil, se acordă o importanţa majoră fazei precontractuale, 
adică fazei negocierilor contractuale, al căror parcurs este complex şi se poate concretiza în 
acorduri de negociere sau acorduri de principiu sau care se pot realiza simplu, printr-un acord 
instantaneu sau chiar printr-un act de executare care dovedeşte incontestabil intenţia celui 
care săvârşeşte acest act de a accepta oferta de a contracta.  

Fazei precontractuale îi sunt dedicate mai multe texte legale privitoare la oferta de a 
contracta, la acceptarea acesteia, la obligaţiile părţilor din faza negocierilor, din care reţinem, 
în special: obligaţia de bună-credinţă şi obligaţia de confidenţialitate. Aceste prevederi sunt 
cuprinse în codul civil, în Secţiunea a 3-a „încheierea contractului”, a Capitolului I „Contractul”, 
din care reţinem, în special, art. 1183-1184 Cod civil referitoare la buna-credinţă în negocieri 
şi la obligaţia de confidenţialitate. 

4. Trăsăturile specifice contractelor de adeziune 

Principalele trăsături specifice ale contractelor de adeziune, sunt următoarele: 
a) contractele de adeziune presupun o inegalitate economică sau juridica a părţilor 

contractante determinată de poziţia de monopol asupra unei pieţe; 
b) oferta de a contracta este una imutabilă, adică standardizată şi generală, care nu 

depinde de persoana consumatorului, este perpetuă, în sensul că se întinde la toate poten-
ţialele contracte care ar putea fi încheiate într-o anumită perioadă de timp cu ofertantul sau 
furnizorul lor şi de regulă, detaliată, în sensul că ea cuprinde toate clauzele viitorului contract 
care urmează a lua naştere prin aderare, adică prin acceptarea fără rezerve sau modificări a 
ofertei standardizate; 
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c) elementul esenţial însă al contractelor de adeziune, constă în lipsa oricărei negocieri la 
încheierea sa. Una dintre părţi - emitentul ofertei standardizate - este creatorul unilateral al 
conţinutului viitorului contract. Cerinţa impusă legal de art. 1175 noul Cod Civil este aceea că 
clauzele sau condiţiile esenţiale ale acestui contract să fie stabilite în manieră unilaterală - 
adică redactate efectiv de una dintre părţi sau redactate după instrucţiunile sale, fără ca 
cealaltă parte să fi avut posibilitatea să le influenţeze. 

Dezechilibrul astfel creat între drepturile şi obligaţiile părţilor, justifică pe deplin dorinţa 
de reprimare a clauzelor abuzive din contracte, motiv pentru care Legea nr. 193/2000 şi alte 
norme de drept care protejează consumatorul îşi găsesc utilitatea în astfel de contracte. 

O clauză contractuală, care nu s-a negociat individual, se consideră ca fiind abuzivă în 
cazul în care, în contradicţie cu cerinţa de bună-credinţă, provoacă un dezechilibru semni-
ficativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract, în detrimentul con-
sumatorului. 

In cazul contractelor de adeziune, legea specială instituie instrumente speciale de 
intervenţie în contracte, care simplifică acţiunile consumatorilor interesaţi care sunt protejaţi 
de Comisariatele de protecţia consumatorului din fiecare judeţ, în timp ce, pentru contractele 
negociate trebuie în principiu invocat dreptul comun în materie. 

5. Banca Naţională a României (BNR) şi sistemul bancar 

5.1. Scurt istoric privind BNR. Banca Naţională a României a fost înfiinţată în virtutea 
legii, pe 17 aprilie 1880, cu un capital iniţial de 30 milioane lei, din care 10 milioane capital 
de stat, restul de 20 milioane fiind capital proprietate privată. A fost investită cu privilegiul de 
a emite bancnote acceptate în tranzacţii. 

BNR este a 13-a bancă centrală înfiinţată în lume, fiind înfiinţată înaintea băncii centrale 
a Japoniei sau a sistemului Rezervei Federale din SUA. 

Primele bancnote emise de BNR au fost de 20, 50, 100, 500, 1000 lei. Au fost emise 
monezi de aur, argint şi cupru. Datorită legii lui Gresham putem înţelege de ce monezile de 
aur cu valoare nominală 20 lei erau ţinute spre tezaurizare (aveau o valoare mare, determinată 
de principii stabile).  

Demn de remarcat este faptul că în perioada interbelică leul românesc a avut acoperire în 
aur, fiind cea mai puternică monedă a timpului, aspect care a determinat alte puteri să forţeze 
tezaurizarea în interesul lor şi devalorizarea lor prin reducerea conţinutului de aur şi argint din 
compoziţia lor. 

Până în 1948 instituţia a fost una privată, controlată cu mână de fier de către acţionarii 
care, nu o dată, au sfidat guvernul, însă se poate afirma - pe baza datelor, că, deşi de jure era o 
instituţie privată, de facto era una de stat, atât în perioada „privată” cât şi în cea de stat. După 
1948, banca naţională a executat directivele executivului, atât pe timp de pace cât şi pe timp 
de război, condiţionând politicile economice. 

După Primul Război Mondial, banca şi-a pierdut tezaurul metalic. Guvernul României de 
la acea vreme ia decizia de a trimite rezervele la Moscova, caz cunoscut sub numele de 
Tezaurul României, Rusia nemaireturnând tezaurul. 

 
5.2. Principalele atribuţii ale BNR, sunt următoarele: 
a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb; 
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b) autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, pro-
movarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii 
financiare; 

c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; 
d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia; 
e) administrarea rezervelor internaţionale ale României; 
Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea înde-

plinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.  
În îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita 

sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.  
În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri şi 

instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de 
credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii. Se interzice BNR achiziţionarea 
de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar 
de stat. BNR poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe 
sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale 
statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau 
altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage 
depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza 
obiectivele politicii monetare.  

De asemenea, se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont 
sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar 
de stat.  

Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, 
sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda 
naţională este leul românesc, iar subdiviziunea acestuia, banul.  

În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, Banca Naţională a României poate 
acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar 
fără a se limita la:  

a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii 
Naţionale a României, sau 

b) depozite constituite la Banca Naţională a României sau la alte persoane juridice 
agreate de Banca Naţională a României. 

BNR stabileşte condiţiile şi costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale 
instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, 
rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.  

Situaţiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile 
prevăzute de standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunos-
cute de Banca Centrală Europeană şi trebuie să cuprindă: bilanţul, contul de profit şi pierdere 
şi notele explicative. Acestea sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane 
juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectaţi de către consiliul 
de administraţie, pe bază de licitaţie.  
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Banca Naţională a României este autorizată să colecteze date şi informaţii statistice 
primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, asigurând 
măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţi individuali - persoane juridice sau fizice 
- date obţinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.  

Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt 
obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de 
care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii 
pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii. Aceştia 
sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice 
încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii.  

 
5.3. Evoluţie şi analize comparative de centenar în domeniul bancar românesc. După 

1990 Statutul BNR a fost reglementat prin Legea nr. 34/1991, apoi modificat prin Legile  
nr. 101/1998 şi 312/2004. 

Având în vedere atribuţiunile BNR stabilite prin lege după 1990, a fost reglementată şi 
activitatea bancară în Romania prin Legea nr. 33/1991, Legea nr. 58/1998, OUG nr. 99/2000 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările aduse prin 
Legea nr. 227/2007, OUG nr. 215/2008, OUG nr. 25/2009, Legea nr. 270 din 07/07/2009, 
OUG nr. 25/2009, OUG nr. 26/2010, Legea nr. 231/2010, OG nr. 13/2011, Legea  
nr. 71/2011, Legea nr. 286/2011, OG nr. 1/2012, OUG nr. 43/2012, Legea nr. 272/2013, 
OUG nr. 113/2013, Legea nr. 255/2013, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 312/2015, Legea  
nr. 77/2016, Legea nr. 164//2018. 

Cert este faptul că băncile funcţionează în România ca societăţi comerciale, fiind 
înfiinţate în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, dar activitatea 
lor este autorizată de BNR, care le poate retrage autorizarea atunci când funcţionarea lor este 
contrară legii. 

Băncile şi orice altă entitate ce funcţionează în România ca bancă, filială, sucursală, 
agenţie, sunt supuse riscului comercial, acestea pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze 
contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în 
domeniul protecţiei consumatorului, aşa cum prevede art. 117 din OUG nr. 99/2006. 

Comportamentul băncilor ce acţionează în România este deficitar în privinţa respectării 
drepturilor consumatorului, contractele sunt impuse, sunt în cea mai mare parte contracte de 
adeziune, nu sunt acceptate punctele de vedere ale consumatorilor, în special persoane fizice, 
există distorsionări substanţiale ale echilibrului clauzelor contractuale, negocierea este accep-
tată formal de către bănci la încheierea contractelor de creditare, în realitate acestea îşi impun 
formularele de contract şi au clauze volatile ce permit modificări unilaterale ale clauzelor 
contractuale, ale dobânzilor, comisioanelor şi altor speţe bancare, pe care le afişează prin 
proceduri şi sisteme proprii închise ori inaccesibile consumatorului. 

După încheierea unor astfel de contracte, băncile încasează dobânzi, speze bancare şi 
comisioane la ratele stabilite, înaintea ratelor, punând deseori pe debitor în faza neputinţei de 
a achita în continuare creditul real, astfel că se ajunge ca valoarea accesoriilor să fie enorm de 
mare în raport cu creditul. Există proceduri interne ale băncilor străine ce activează în 
România, prin care la stabilirea dobânzilor şi a unor comisioane se folosesc tehnici de înşelare 
a consumatorului, ex., stabilirea indicilor ROBOR, prin procedee subiective ce ţin de practicile 
anticoncurenţiale, şi care permit băncilor să-şi creeze obligaţii fictive pe seama consuma-
torului român. 
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Practica confirmă că prin astfel de politici ilicite, sub observarea nepăsătoare a BNR şi a 
altor instituţii ale statului român, părţile din creditele neachitate sunt transmise unor agenţi ai 
băncilor, ce activează semilegal sub masca societăţilor de recuperare credite, care valorificând 
excesiv şi abuziv legislaţia română, execută silit pe consumatorii - debitori, la un nivel greu 
de acceptat, fără notificări legale şi fără a respecta valorile din contractele de cesiune de 
creanţe. 

Recuperatorii de creanţe sunt agenţi şi societăţi comerciale a căror operaţiuni nu pot fi 
încadrate ca activitate bancară, aceste operaţiuni fiind susţinute imoral de BNR, de executorii 
judecătoreşti, de instanţe, de instituţiile de protecţie a consumatorului (OPC). 

Susţinerea BNR a faptului că băncile trebuie să realizeze profit în România, nu este una 
corectă, este încălcat principiul bunei-credinţe în relaţia cu consumatorii, fapt ce devine deja 
imoral. 

Mecanismele prevăzute de Legea nr. 77/2016 de dare în plată, confirmă dorinţa excesivă 
a băncilor care activează în România de a accepta o astfel de procedură reală şi normală, 
această lege diminuând indicatorii volatili utilizaţi de bănci care, deşi acţionează contrar 
politicilor de creditare echilibrate, subestimează elementele prudenţiale conştiente, fiindcă 
prin abuz îşi vor păstra privilegiile şi avantajele. 

Toate aceste activităţi abuzive ale băncilor, complicitatea sau duplicitatea BNR sau a altor 
instituţii ale statului român conduc forţat şi subiectiv la devalorizarea excesivă a monedei 
naţionale în raport cu alte monede străine, asigură un transfer ilicit de capital românesc în 
exterior, activităţi care afectează continuu nivelul de trai al populaţiei din România. 

Numărul mare a falimentelor dirijate asupra societăţilor comerciale din Romania este 
rezultatul, în mare măsură, a elementelor de conduită distructive şi disproporţionate ale 
băncilor dar şi ale organelor fiscului (ANAF). 

Concluzii 

BNR a avut încă de la înfiinţare un rol esenţial în întărirea statului român, a favorizat şi 
permis circulaţia mărfurilor, crearea de capital şi circulaţia bănească, atât pentru persoanele 
juridice cât şi pentru persoanele fizice, a permis dezvoltarea capitalului, a asigurat stabilitatea 
financiara, a administrat rezervele internaţionale ale României, a asigurat mecanismele de 
emitere a monedelor tradiţionale şi a asigurat menţinerea şi stabilitatea preţurilor, suprave-
gherea prudenţială a băncilor. 

Sistemul bancar contribuie la bunăstarea consumatorilor şi la dezvoltarea economiei prin 
creşterea incluziunii financiare, creşterea intermedierii financiare, reducerea riscurilor de 
creditare, adaptarea cadrului de legiferare românesc la legislaţia europeană şi transpunerea 
directivelor europene în spiritul pentru care au fost create. 
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Rezumat 
Intrarea în vigoare, în februarie 2014, a Noilor Coduri Penale a determinat reinter-

pretarea instituţiei legitimei apărări, legiuitorul român optând, de această dată, pentru o 
răspundere de tip obiectiv, în detrimentul celei anterioare, de tip subiectiv. Pentru a putea 
formula un răspuns judicios cu privire la această mult disputată controversă doctrinară, este 
necesară o amplă şi minuţioasă analiză a teoriilor pe baza cărora s-a încercat fundamen-
tarea legitimei apărări de-a lungul timpului. Prezenta lucrare este dedicată tocmai acestor 
teorii, având drept scop final aflarea realului fundament al acestei instituţii şi, implicit, a 
modului cum urmează să-şi producă efectele in rem sau in personam, optând motivat, în 
final, pentru aplicarea legitimei apărări in personam. 

Cuvinte-cheie: legitimă-apărare; teorii obiective; teorii subiective; fundament. 

Introducere 

Legitima apărare - efecte in rem sau in personam, cauză justificativă sau cauză care 
înlătură caracterul penal al faptei? Această întrebare, veche dispută doctrinară, a devenit 
extrem de actuală odată cu adoptarea Noilor Coduri Penale din 2009, şi a reorientării legiui-
torului român spre concepţiile vest-europene, de tip formal, în detrimentul celor de tip 
substanţial, pe care s-au bazat Codurile penale de la 1968.  

Evoluţia diferitelor teorii ale dreptului, de-a lungul timpului, a determinat ca legitima 
apărare să nu-şi găsească fundamentarea într-o teorie unică şi unitară, fiind lansate explicaţii 
dintre cele mai diverse, chiar divergente, atât în ceea ce priveşte natura, cât şi, implicit, 
efectele sale. Astfel, în funcţie de opiniile exprimate, s-au conturat două tipuri de teorii asupra 
fundamentului legitimei apărări, şi anume: teoriile subiective şi teoriile obiective. 

1. Teorii subiective privind fundamentul legitimei apărări 

Teoria instinctului de conservare şi teoria constrângerii morale1. Bazându-se pe ideea că 
instinctul de conservare are un caracter irezistibil, de neînvins, aceste teorii fundamentează 
nepedepsirea faptei săvârşite în stare de legitimă apărare tocmai pe acest considerent. Tragerea la 
răspundere penală a celui care săvârşeşte fapta în apărare, contra unui atac injust, îndreptat 

                                                 
1Pentru mai multe detalii a se vedea: V.A. Ionescu, Legitima apărare şi starea de necesitate, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 38 şi urm., V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai,  
R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea generală, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 
1969, p. 347 şi urm.; V. Dongoroz – Drept penal. Reeditarea ediţiei din 1939. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, 
Bucureşti, 2000, pp. 359 – 360; M.-L. Rassat, Droit pénal général, Ed. Ellipses-Marketing, Paris, 2006, p. 273; 
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împotriva vieţii, integrităţii corporale a individului ori a celorlalte valori sociale importante, astfel 
periclitate, ar fi din acest punct de vedere deopotrivă „ineficace şi nedreaptă”2.  

În doctrina penală mai veche, au existat autori3 care considerau că atacul ar crea celui 
agresat o stare de tulburare sufletească - perturbatio animi - de o aşa intensitate încât, 
apărarea legitimă s-ar realiza total instinctiv, fiind imposibil de controlat raţional. 

Fără a fi partizanii ideii că cel care se apără trebuie să se afle într-o stare de tulburare 
sufletească, dar pornind de la premisele pe care se fundamentează aceste raţionamente, 
majoritatea autorilor4 ajung la concluzia că, nepedepsirea faptelor săvârşite în stare de legitimă 
apărare are la bază constrângerea psihică a autorului, determinată de ameninţarea 
inevitabilă a atacului, constrângere care îl privează de posibilitatea de a decide şi de a 
acţiona liber, săvârşind deci fapta fără vinovăţie5.  

Teoriilor subiective le-au fost aduse numeroase critici6, în special de către cei care au 
considerat şi consideră faptele comise în stare de legitimă apărare ca fiind expresia unui drept 
exercitat „cu calm”, în limite raţionale, în afara oricărei tulburări psihice. S-a susţinut7, în 
acest sens, că teoria instinctului de conservare nu s-ar justifica în cazul legitimei apărări în 
interesul altor persoane; precum şi faptul că ignoră caracterul injust al agresiunii. Astfel, s-a 
imputat că nu s-a avut în vedere că instinctul de conservare se manifestă în mod egal, atât în 
cazul unei agresiuni injuste, cât şi al unei agresiuni juste; caz în care aplicarea teoriei ar 
conduce la rezultate inechitabile, contrare legii şi scopului urmărit.  

Trebuie să nu excludem, însă, că factorul raţional, intelectiv, va dubla întotdeauna 
instinctul de conservare, iar, în cazul unui atac just, va putea înfrâna, stopa trecerea la acţiune, 
la „apărare”. 

 În ceea ce priveşte fundamentarea legitimei apărări în interesul altor persoane, pe 
teoria instinctului de conservare, ultimele cercetări ştiinţifice (s-a realizat un studiu pe mai 
mulţi subiecţi, „eroi”, persoane care salvaseră alte persoane din diferite situaţii limită, punân-
du-şi propria siguranţă în primejdie), au demonstrat că centrii nervoşi activaţi sunt aceiaşi ca 
şi în cazul salvării propriei persoane. Cercetătorii au concluzionat că cei care intervin în 
asemenea situaţii (fie că ne referim la starea de legitimă apărare sau la starea de necesitate), 
                                                 

2 V. Dongoroz şi colab., op. cit., p. 348. 
3 S. von Pufendorf, De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo, traducere de F. Gardner 

Moore, Oceana Publications, New York, 1964, pct. 12, p. 85. http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/BOOKS/ 
Puffendorf/De%20Officio%20Hominis%20et%20Civis%20Puffendorf.pdf; G. Carmignani apud V. Dongoroz,  
op. cit., p. 359, a se vedea în acelaşi sens şi comentariile lui V.A. Ionescu, op. cit. loc. cit. 

4 V.A. Ionescu, op. cit., p. 39, V. Dongoroz şi colab., op. cit., loc. cit., C. Mitrache în: Drept penal român. 
Partea generală de C. Mitrache şi C. Mitrache, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 143, Gh. Nistoreanu,  
Al. Boroi, Drept Penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Ediţia a IV-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002,  
p. 120, C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 217; 

5 Pentru detalii privind noţiunea de „vinovăţie”, a se vedea, E.G. Simionescu, Distincţie între vinovăţie ca 
trăsătură esenţială a infracţiunii şi vinovăţie ca element al conţinutului constitutiv al unei infracţiuni, Revista 
„Drept şi societate”, nr. 2/2003, Ed. „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2003, p. 178-188; E.G. Simionescu, Drept 
penal. Partea generală 1 - curs universitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, pp. 84-89; 

6 Thonissen, Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, tom. I, p. 75, Fioretti şi Zerboglio, 
Sulla legitima difensa, Turin, 1897, p. 11 şi urm. apud R. Garraud, Précis de droit criminel, Paris, Sirey, 1912,  
p. 239, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4156089/f3.image; G. Vidal, Cours de droit criminel français, Sirey, 
Paris, 1927, p. 332, F. Streteanu, Drept penal. Partea generală, Vol. I, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 406, M.A. 
Hotca, Codul Penal. Comentarii şi explicaţii, C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pp. 508-509; 

7 A se vedea: M.A. Hotca, op. cit., p. 509, F. Streteanu, op. cit., loc. cit., B. Alimena, I limiti e i modificatori 
dell`imputabilita, vol. III, Torino, 1899, p. 82 şi E. Garcon, Code penale annote, vol. II, Sirey, Paris, p. 155 apud 
V.A. Ionescu, op. cit., p. 33; 
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sunt animaţi tot de o formă a instinctului de conservare, doar că, de această dată, nu a 
propriei persoane, ci a speciei umane; aceşti centri nervoşi, cu impulsurile aferente, fiind 
formaţi şi trenând încă din perioada primitivă, când lupta pentru supravieţuire se ducea pe 
ambele planuri: la nivel de individ, cât şi la nivel de colectivitate, propria existenţă fiind 
indisolubil legată, depinzând de a celorlalţi membri ai comunităţii din care făcea parte8. 
Putem, deci, admite teoria instinctului de conservare şi pentru justificarea salvării unei terţe 
persoane. 

În aceeaşi notă critică s-a arătat9, că dacă existenţa acelui perturbatio animi ar fi de o 
asemenea intensitate, încât să abolească celui agresat capacitatea de a gândi, de a înţelege şi 
de a-şi dirija acţiunile în mod conştient, ar fi suficientă, prin ea însăşi, să excludă existenţa 
caracterului penal al faptei, nemaifiind necesară o altă cauză de excludere. În acest caz am fi 
în prezenţa concursului dintre cauza iresponsabilităţii şi cea a legitimei apărări, înlăturarea 
caracterului penal având loc în temeiul cauzei iresponsabilităţii. Din aceleaşi considerente, 
dacă se admite că starea de tulburare ar fi de necontrolat, ar trebui să producă efecte identice 
şi în cazul excesului scuzabil în apărare, nemaiputând fi pedepsit. Mai mult, ar fi imposibil şi 
ilogic să mai poată fi reţinut, având în vedere că ceea ce se impută agresatului care depăşeşte 
limitele unei apărări proporţionale, este tocmai evaluarea greşită a pericolului agresiunii, care 
presupune, în mod implicit, capacitate de înţelegere şi voinţă. 

S-a obiectat10, de asemenea, că apărarea legitimă constituie un act voluntar şi, în conse-
cinţă, nu s-ar mai putea pune în discuţie pierderea libertăţii de determinare a celui agresat. Ideea 
de apărare legitimă - act voluntar, constituie, de fapt, epicentrul contraargumentelor aduse 
teoriilor subiective; care, însă, doar aparent şi într-un mod cu totul eronat, îmbracă această 
formă de contraargument. Este imperios necesar să nu se confunde voinţa, actul voluntar de a se 
apăra, cu libertatea de a decide şi de a acţiona liber, în consecinţă „nu orice act voluntar este 
liber”11. Însăşi noţiunea de „apărare”, presupune existenţa unei acţiuni ostile, premergătoare, 
care să o determine, să o condiţioneze; ori atragerea răspunderii penale are loc doar în măsura 
în care voinţa a avut un caracter liber, nefiind îngrădită sau condiţionată în niciun fel. 

2. Teorii obiective privind fundamentul legitimei apărări 

În contrast cu teoriile de tip subiectiv, atât sub aspectul diversităţii lor, dar şi al 
construcţiei, aceste teorii se sprijină pe aspecte şi elemente de natură obiectivă, care determină 
constatarea in rem a legitimei apărări.  

 
2.1. Teoria negaţiei injustului. Reliefată de însăşi denumirea sa, această teorie susţine că 

legitima apărare reprezintă o negare a injustului. Cel care se apără împotriva unei agresiuni 
injuste, nu face altceva decât să-şi afirme dreptul său; negând, astfel, negaţia dreptului său în 
scopul restabilirii justiţiei, a ordinii de drept încălcate prin atacul iniţial12. Tocmai pentru 

                                                 
8 D.E. Răducan Morega ”Self-Defence – Law and Ethics Issues on the Object of the Attack”, Annals of the 

”Constantin Brâncuşi ” University of Târgu-Jiu, Juridical Sciences Series No. 4/2015, pp. 80-81;  
9 G. Penso, La difesa legitima, Milano, 1939, p. 30 apud. V.A. Ionescu, op. cit., loc. cit.; 
10 Idem; 
11 V.A. Ionescu, op. cit., loc. cit.; 
12 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, para. 127, http://www.google.ro 

/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cosm
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faptul că reacţia în apărare tinde să restaureze, să protejeze norma juridică încălcată prin 
agresiune, se aprecia13 că aceasta constituie nu doar un drept, ci chiar o obligaţie. 

„În legitimă apărare, reacţionându-se contra unui act injust, reacţiunea devine, implicit, 
justă (Ihering) sau, în orice caz, necontrarie dreptului (Ferneck)”14. 

Teoria a fost criticată pe considerentul că, simpla afirmaţie că o faptă este legitimă, 
deoarece legea o permite, nu are capacitatea de a explica fundamentul juridic al legitimei 
apărări. Ceea ce lipseşte de consistenţă această concepţie este tocmai inexistenţa argumentelor 
şi motivelor care ar determina impunitatea faptelor săvârşite în stare de legitimă apărare15.  

 
2.2. Teoria retribuţiei răului prin rău16. De concepţie kantiană, teoria de faţă se axează 

pe ideea că apărarea dictată de necesitate, nu poate transforma injustul în just, dar, întrucât 
„necesitatea nu are lege”, trebuie să se convină asupra nepedepsirii celui care se apără17. 

Fapta săvârşită în stare de legitimă apărare este justificată de chiar atacul agresorului, 
apărarea impunându-se ca o contrareacţie la răul iniţial, luând aspectul unei pedepse; ori este 
de neacceptat pedepsirea unui fapt ce ar constitui el însuşi o pedeapsă. 

Teoria retribuţiei răului prin rău este criticată18, pentru faptul că aplicarea sa ar conduce 
la nepedepsirea agresorului rănit de către cel care s-a apărat, deoarece şi-ar fi primit deja 
pedeapsa; fiind profund inechitabil şi contrar dreptului. În acelaşi timp, se creează o confuzie 
prin substituirea şi suprapunerea instituţiei pedepsei peste instituţia legitimei apărări, ceea ce 
ar conduce la consecinţe inadmisibile, conferind persoanelor fizice dreptul de a pedepsi şi, 
chiar mai mult, dreptul de a aplica anticipat pedepse, ca într-o veritabilă lege a talionului. 

 
2.3. Teoria coliziunii de drepturi şi obligaţii19, se întemeiază pe concepţia că ori de câte 

ori două drepturi se află în conflict, trebuie salvat cel mai important, iar, în acest caz, 
dreptul agresorului este cel care îşi pierde din importanţă, devine inferior din însăşi cauza 
atacului, urmând să fie sacrificat în beneficiul dreptului de a se apăra al celui agresat, care 
devine, implicit, un drept superior, mai important.  

De această dată este criticată tocmai ideea de ierarhizare a drepturilor persoanelor, 
insistându-se pe faptul că „statul are obligaţia de a respecta toate drepturile, şi că aplicarea 
ei ar însemna ca hoţul să poată fi, la rândul lui, victima unui furt din partea victimei sale, care 
l-ar deposeda de lucrul furat” 20.  

                                                                                                                                         
opolitanuniversity.ac%2Flibrary%2FHegel.Grundlinien.der.Philosophie.des.Rechts.pdf&ei=2tSZU5DwMYH8yw
PJwYKYBA&usg=AFQjCNFcSORWeODpFJ4N1b4tlToiFuRdQA&bvm=bv.68911936,d.bGQ; 

13 A se vedea: Ihering apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 41; 
14 V. Dongoroz, op. cit., pp. 359 - 360; 
15 Pentru detalii privind noţiunea de „stare de legitimă apărare”, a se vedea E.G. Simionescu, Condiţiile 

legitimei apărări, Volumul Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, cu tema 
„Rolul Europei într-o societate polarizată”, ediţia a II-a, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 9-10 mai 
2014, Ed. Hamangiu, 2014, pp. 363-371; 

16 A se vedea: Geyer, Die Lehre von der Nothwehr, Iena, 1857, apud R. Garraud, op. cit., p. 240, 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4156089/f259.image, apud V. Dongoroz, op. cit., p. 359; 
17 În acest sens: V.A. Ionescu, op. cit., p. 41; 
18 G. Vidal, op. cit., p. 340 apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 40; 
19 Von Buri, Stato di necessita e legittima difesa, în: Rivista Penale, 1880, pp. 433 – 434, apud R. Garraud, 

op. cit., loc. cit., apud V. Dongoroz, op. cit., p. 360; 
20 G. Vidal, op. cit., p. 340 apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 42; 
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2.4. Teoria apărării publice subsidiare, a lui Carrara21, susţine că „apărarea publică a 
fost instituită pentru a suplini insuficienţa apărării private şi pentru a-i stăvili excesele”22.  

De natură contractualistă, această teză pleacă de la premisa că indivizii au cedat statului 
dreptul lor de a se apăra, însă, în măsura în care acesta nu poate să le asigure securitatea, 
indivizii îşi vor relua dreptul lor privat la apărare23. Din această perspectivă, apărarea publică 
are doar un caracter subsidiar, ea acţionând în sprijinul apărării individuale...”24, în timp 
ce legitima apărare nu se limitează la a fi doar o simplă facultate, acordată de stat, ci „un drept 
suveran originar”25. 

Şi în literatura juridică rusă regăsim această modalitate de justificare a dreptului la 
apărare, arătându-se că: „statul nu are posibilitatea de a prevedea şi preîntâmpina fiecare 
încălcare a legii”26. 

Nici această teorie nu este acceptată, argumentându-se că „statul nu poate pierde drep-
turile sale de a interveni şi de a pedepsi, întrucât aceste drepturi sunt suverane”27. Trebuie 
avut în vedere mai ales faptul că, însăşi recunoaşterea şi reglementarea instituţiei legitimei 
apărări, sunt apanajul puterii statale, deci nepedepsirea faptei săvârşite în legitimă apărare nu 
se datorează pierderii dreptului da a interveni a statului, ci opţiunii sale de a nu-şi exercita 
forţa coercitivă. 

 
2.5. Teoria utilităţii sociale a fost elaborată şi promovată de şcoala pozitivistă28 a 

dreptului penal care, punând în evidenţă pericolul antisocial al autorului, susţine că nocivi-
tatea şi caracterul injust al agresiunii determină ca apărarea să fie o reacţie firească a celui 
atacat şi, în acelaşi timp, un act de justiţie socială, util din punct de vedere al intereselor 
generale şi efectuat nu numai în propriul interes (acela al apărării drepturilor recunoscute de 
lege), ci şi în interesul societăţii.  

Reacţia de apărare se fundamentează pe necesitatea socială de garantare a dreptului 
celui agresat. 

                                                 
21 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale. Vol. 1, ed. a V-a, Lucca, 1877, p. 227 

apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 42 şi apud V. Dongoroz, op. cit., loc. cit.; a se vedea şi Discorso sul diritto della difesa 
pubblica e privata dell’avv. Francesco Carrara, Lucca, 1860, https://books.google.ro/books?id=isoL_a6eXkYC 
&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=difesa%20publica&f=false; 

22 F. Carrara, Discorso sul diritto della difesa pubblica e privata dell’avv. Francesco Carrara, op. cit., p. 47;  
23 În acest sens a se vedea şi V. Dongoroz, op. cit., p. 359; M. Ortolan, op. cit., p. 166, para. 417 – 419: "Din 

dreptul la bunăstare şi conservare care aparţine omului derivă pentru el dreptul de a respinge prin forţă agresiunile 
injuste al căror obiect îl constituie. Trăind, prin propria lege a creaţiei sale, în societate, forţele colective ale 
asociaţiei sunt organizate pentru a-l pune la adăpost de orice agresiuni şi pentru a-l apăra la nevoie, astfel încât 
luptele private nu mai sunt necesare şi sunt interzise în general. Dar forţa socială nu este întotdeauna prezentă şi, 
chiar fiind prezentă, ea ar putea să se afle în situaţia de a nu fi în stare să apere în mod eficient individul în pericol: 
atunci acesta are dreptul incontestabil de a recurge la forţa sa personală, la apărarea privată, în lipsa apărării 
publice, care este absentă sau insuficientă." 

24 V.A. Ionescu, op. cit., p. 43, a se vedea în acest sens şi P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in 
Deutschland gultigen peinlichen Rechts, para 36, 

http://books.google.ro/books?id=FExoI82ddPsC&pg=PR1&hl=ro&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=o
nepage&q&f=false, care consideră legitima apărare ca o reluare a drepturilor concedate de individ societăţii odată 
cu apariţia contractului social.; 

25 G. Penso, op. cit., p. 26 apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 43; 
26 Н.С. Таганцев, Русское уголовное право. Часть Общая., Санкт-Петербург, 1902, p. 520; 
27 G. Penso, op. cit., p. 28 apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 43; 
28 A se vedea: E. Ferri, La sociologie criminelle, ed. a 2-a, Ed. Felix Alcan, Paris, 1914, Cap. 3, p. 7 şi urm., 

http://classiques.uqac.ca/classiques/ferri_enrico/sociologie_criminelle/socio_criminelle.html;  
Florian, Impallomeni apud V. Dongoroz, op. cit., p. 360; 
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Pedeapsa este reacţia socială necesară în cazul producerii unui delict - delictul nefiind, 
de fapt, decât cauza necesară şi determinantă a sancţiunii penale - iar când aceasta lipseşte; 
este reacţia individuală, personală, adică legitima apărare, care este la fel de necesară şi 
importantă precum cea socială29. 

Tot în susţinerea ideii utilităţii sociale a legitimei apărări, se arată că: „... apărarea 
individuală este legitimă pentru că ea concură, cu acelaşi titlu ca şi apărarea socială, la 
protecţia dreptului” şi „ceea ce reţine cel mai mult pe criminali, nu este atât ameninţarea cu 
pedeapsa viitoare, cât rezistenţa celui pe care vor să-l ucidă sau să-l fure”, astfel încât cel care 
foloseşte violenţa pentru a se apăra „nu face decât să se protejeze pe el însuşi, protejând în 
acelaşi timp ordinea publică”30. 

Încălcând legea, agresorul îşi asumă riscul reacţiei legitime de apărare a celui atacat şi, în 
consecinţă, nu poate cere pedepsirea acestuia pentru faptele săvârşite în stare de legitimă 
apărare. 

Critica teoriei utilităţii sociale are în vedere faptul că ceea ce conferă legitimitate 
apărării nu este decât „o petiţie de principiu”31, o atribuire formală a caracterului său de 
"drept". 

 
2.6. Teoria exerciţiului funcţiei publice. Aşa cum s-a arătat în literatura juridică32, 

„adversarii33 amestecului concepţiilor, teoriilor şi ideilor filozofice în domeniul dreptului, 
consideră că fundamentarea legitimei apărări nu trebuie căutată şi nu poate fi găsită în afara 
dreptului pozitiv şi a necesităţii”. 

Această categorie de autori consideră legitima apărare „o simplă autorizare eventuală”, 
„un simplu interes protejat”, a cărui săvârşire depinde de evenimente străine şi independente 
de voinţa celui care se apără. 

Potrivit ideii de bază pe care o promovează susţinătorii prezentei teorii, legitima apărare 
s-ar justifica prin aceea că fapta comisă de cel atacat, ar constitui o "delegaţie ipotetică şi 
condiţionată" a puterii de coerciţie pe care statul ar acorda-o individului, statul însuşi fiind 
în imposibilitatea de a-i asigura protecţia la care este obligat. Pe cale de consecinţă, săvârşirea 
faptei în stare de legitimă apărare ar constitui o formă de exercitare a funcţiei publice, 
autorizată de stat. De asemenea, se apreciază că legea nu pedepseşte fapta persoanei agresate - 
a cărei „intenţie de a produce urmarea infracţională rămâne, totuşi, nealterată34 pe considerentul 
că „obligaţia acesteia de a se abţine de la comiterea faptei dispare ca urmare a existenţei unui 
interes legitim de protejat”35. 

Critica36 acestei teorii are în vedere, în principal, atitudinea psihică a celui care se 
apără, precizându-se că acesta nu are reprezentarea că exercită o funcţie publică, ci doar pe 
aceea că reacţia sa de apărare ocroteşte propriul său drept subiectiv (sau pe al altuia). 

                                                 
29 E. Ferri, op. cit., p. 66; 
30 R. Garraud, op. cit., p. 241; 
31 V.A. Ionescu, op. cit., p. 44; 
32 Idem; 
33 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1933, p. 281 şi urm. apud V.A. Ionescu, op. cit., 

loc. cit.; 
34 V. Manzini, op. cit., p. 281 şi urm. apud V.A. Ionescu, op. cit., p. 44; 
35 V.A. Ionescu, op. cit., loc. cit.; 
36 A se vedea: G. Penso, op. cit., p. 30 apud V.A. Ionescu, p. 45; 
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2.7. Teoria dreptului subiectiv având caracter public. Această teorie încearcă funda-
mentarea dreptului la legitimă apărare de o manieră dihotomică; atât sub raport obiectiv, 
susţinându-se că nici o lege nu poate să nu se preocupe de respectarea dreptului altuia, cât şi 
din punct de vedere subiectiv, în sensul că un drept care este lipsit de posibilitatea de a fi 
apărat prin orice mijloc adecvat nu are consistenţa juridică necesară37. 

Ameninţarea cu aplicarea pedepsei, pentru fapte care ar leza drepturile subiective ale 
altuia, este insuficientă dacă nu se recunoaşte persoanei fizice legitimitatea exercitării 
dreptului său de apărare ori de câte ori statul se află în imposibilitatea de a împiedica 
agresiunea şi consecinţele acesteia38. 

Pornind de la premisa că fapta comisă în apărare legitimă are şi rolul de a proteja şi de a 
consolida dreptul - ceea ce coincide cu interesul fundamental al statului - se concluzionează 
că legitima apărare este un "drept subiectiv cu caracter public", apărarea îndeplinind şi „o 
funcţie publică”.  

Tocmai atribuirea caracterului de „funcţie publică” legitimei apărări este criticată, 
punându-se accent pe faptul că apărarea privată doar în mod cu totul excepţional - „incidental 
şi involuntar”39 - ar dobândi o asemenea valenţă. 

3. Reflecţii privind fundamentul legitimei apărări  

Trecând în revistă teoriile de tip obiectiv, profesorul V. Dongoroz spunea: „oricât de 
interesante ar fi ele nu fac decât să devieze cadrul exact în care trebuie discutată şi acceptată 
problema legitimei apărări”40.  

Chiar dacă, uneori, nu au făcut-o explicit, teoriile obiective şi susţinătorii lor au afirmat 
implicit existenţa şi recunoaşterea unui „drept la apărare”.  

În pofida acestor opinii şi în total acord cu tendinţele ştiinţifice contemporane, consi-
derăm, alături de o parte reprezentativă a literaturii de specialitate41, că nu există un drept de 
apărare, iar legea nu conferă un astfel de drept; fiind vorba, de fapt, de ”o stare” care 
determină consecinţe juridice. Deşi fapta săvârşită în legitimă apărare este prevăzută de 
legea penală, datorită circumstanţelor speciale în care aceasta se produce, legiuitorul - din 
considerente ce ţin atât de politica penală, dar şi de umanism - recunoaşte că incidenţa legii nu 
are raţiune să cadă asupra făptuitorului; fără însă a crea, în acest mod, un drept. 

De asemenea, nu poate fi admisă nici ideea că individul, în măsura în care statul nu poate 
interveni prompt pentru a-i apăra interesele, ar dobândi ”dreptul” de a se apăra, suplinind, în 
acest fel, funcţia coercitiv-represivă a statului. O atare abordare ar avea urmări dintre cele mai 
nefaste şi, totodată, contrare dreptului, fiind astfel legitimată riposta împotriva oricărui tip de 
agresiune, indiferent de gravitatea ei. Pe de altă parte, dacă avem în vedere faptul că statul, 
prin reprezentanţii săi, este doar în mod cu totul accidental prezent în momentul în care se 
săvârşesc infracţiuni, ar însemna ca „justiţia privată” să constituie regula, ceea ce ar fi 
inadmisibil şi demn de perioada „legii talionului”. 

 Nici fundamentarea legitimei apărări pe considerentul că acesta ar fi socialmente-utilă 
nu poate fi îngăduită, având în vedere că apărarea de cele mai multe ori se concretizează într-o 

                                                 
37 Idem; 
38 Ibidem, p. 33; 
39 Ibidem, p. 36; 
40 V. Dongoroz, op. cit., p. 360; 
41 A se vedea: V.A. Ionescu, op. cit., p. 47, V. Dongoroz, op. cit., loc. cit., C. Mitrache şi C. Mitrache, op. cit., p. 143; 
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faptă de omor sau vătămare corporală, având deci consecinţe deosebit de grave şi ”fiind 
socialmente păgubitoare; deşi este omeneşte incoercibilă şi juridic irepresibilă” 42. 

Mai mult, legea penală nu condiţionează existenţa sau inexistenţa infracţiunii de o 
anumită utilitate ori de un anumit folos, ci de existenţa sau absenţa trăsăturilor esenţiale ale 
ilicitului penal, ori de absenţa vreuneia dintre aceste trăsături43. 

Cu toate acestea, opinăm că în cazul alternativelor obligatorii, societatea trebuie să 
prefere supravieţuirea sau păstrarea integrităţii corporale a celui care încalcă fără vinovăţie 
normele dreptului penal şi nu a celui care doreşte, urmăreşte şi acţionează pentru încălcarea 
deliberată a acestor norme. Deci, deşi fundamentul legitimei apărări nu poate consta în 
utilitatea socială a acesteia, nu trebuie să nu recunoaştem că într-o anumită măsură şi de o 
manieră subsidiară faptele comise în stare de legitimă apărare sunt utile social, având un 
impact important asupra prevenirii şi combaterii infracţiunilor. 

 În acest sens, chiar în cazul omorului sau al vătămării corporale este de preferat ca 
aceste consecinţe să le suporte agresorul, care încearcă atât înfrângerea dreptului obiectiv, cât 
şi a drepturilor subiective; şi nu agresatul, care acţionează în apărarea drepturilor sale sau ale 
altuia şi, prin aceasta, contribuind la apărarea generică a ordinii de drept.  

 Din panoplia teoriilor abordate, considerăm că cea a constrângerii psihice reuşeşte să 
explice şi să fundamenteze cel mai bine legitima apărare; concepţiile medicale44, dar şi cele 
de ordin psihologic, mai ales psihanalitic45, susţinând pe deplin această opţiune.  

În situaţii de risc sau de pericol, în mod automat se va declanşa instinctul de conservare, 
care trenează din vremuri ancestrale şi care ne-a asigurat supravieţuirea ca specie. Reacţia în 
apărare a individului nu va avea însă doar un caracter pur instinctiv; acesta fiind conştient de 
acţiunile sale. Instinctul şi raţiunea nu se exclud, ci vor coexista. Dacă factorul raţional ar 
aboli factorul instinctiv atunci ar fi pusă în pericol însăşi conservarea vieţii, a propriei fiinţe. 
În schimb, dacă apărarea s-ar face doar instinctiv, individul fiind lipsit de facultatea sa raţională, 
de capacitatea psihică de a-şi reprezenta şi controla acţiunile şi inacţiunile sale; atunci am fi în 
prezenţa unui caz de iresponsabilitate; impunitatea faptei făcându-se în temeiul acesteia şi nu 
al legitimei apărări.  

Legitima apărare nu poate să joace deci simplul rol al unui drept abstract şi steril 
recunoscut de legiuitor; ci păstrându-şi individualitatea sa specifică se fundamentează pe 
două aspecte definitorii, rezultate din însuşi conţinutul său legal.  

Un prim aspect vizează faptul că apărarea este legitimă deoarece este pusă în slujba 
conservării unor drepturi preexistente atacului şi vizate prin acesta, drepturi recunoscute şi 
ocrotite de lege, în egală măsură, tuturor membrilor societăţii. Indiferent dacă este vorba de 
drepturi strict personale sau de drepturi patrimoniale, orice titular al acestora are posibilitatea 
de a le apăra sau de a renunţa la ele. Opţiunea de a le proteja, prin mijloace adecvate şi 

                                                 
42 V. Dongoroz şi colab., op. cit., p. 349; 
43 A se vedea: V. Dongoroz şi colab., op. cit., loc. cit., V.A. Ionescu, op. cit., p. 49.; 
44 Pentru detalii privind legătura anatomică dintre ”facultatea instinctuală” şi centrii subcorticali, a se vedea: 

V.A. Ionescu, op. cit., p. 47; 
45 Sigmund Freud structura psihicul uman în trei instanţe: inconştient, preconştient şi conştient; pentru ca 

ulterior acestea să fie înlocuite de: sine, eu şi supraeu; descoperind că inconştientul se regăseşte într-o măsură mai 
mare sau mai mică la nivelul tuturor celor trei elemente structurale ale psihicului. Sigmund Freud: Das Ich und 
das Es, 1923, http://www.psychanalyse.lu/Freud/FreudIchEs.pdf; În acest sens a se vedea şi V. Dem Zamfirescu, 
Câteva prejudecăţi despre Freud, în Caiete de psihanaliză nr.1, Ed. Jurnalul literar, 1992, p. 9 apud V. Cioclei, 
Manual de criminologie, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.  
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proporţionale cu gravitatea pericolului, nu este sancţionabilă din punct de vedere penal, pe de 
o parte ca urmare a imposibilităţii în care se află de a recurge la alte căi de apărare mai puţin 
periculoase a acelor drepturi, iar pe de altă parte, ca urmare a lipsei de vinovăţie şi a stării 
speciale determinate de caracteristicile atacului. 

În acelaşi timp, legitimitatea apărării se fundamentează pe ilegitimitatea atacului, pe 
caracterul injust al acestuia, fiind contrar normei juridice. 

Concluzii 

Teoriile abordate sunt rezultatul a două concepţii juridice diametral opuse: prima de tip 
substanţial, care se bazează pe o răspundere de tip subiectiv, în timp ce, a doua este de tip 
formal şi promovează o răspundere de tip obiectiv.  

Aducerea în prim plan şi disecarea acestor concepţii, ne-a dat posibilitatea şi ne-a format 
convingerea, că legitima apărare se fundamentează, de o manieră fără echivoc, pe teoriile de 
tip subiectiv, care corespund atât rigorilor ştiinţifice de natură penală, psihologică, psihanali-
tică etc., dar şi gradului de umanism la care societatea a ajuns. 

Totuşi, nu putem să nu recunoaştem importanţa teoriilor de tip obiectiv, fiecare dintre 
acestea relevând aspecte ale legitimei apărări de o deosebită importanţă, fără însă a le putea 
acorda titlul de fundament al legitimei apărări. 

Chintesenţa fundamentului legitimei apărări constă, prin urmare, în constrângerea 
psihică a autorului, determinată de ameninţarea inevitabilă a atacului, constrângere care îl 
privează de posibilitatea de a decide şi de a acţiona liber, săvârşind deci fapta fără vinovăţie. 
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Abstract 
Legislaţia în domeniul execuţional penal subliniază principiul nediscriminării în 

acordarea de asistenţă educaţională, psihologică şi socială, persoanelor private de libertate. 
Această cercetare identifică factorii determinanţi în procesul de adaptare al deţinuţilor la 
mediul penitenciar, ţinând cont de nevoile acestora, sub efectul stării de recidivă sau a lipsei 
de antecedente penale. Studiul concluzionează faptul că, deţinuţii fără antecedente penale 
manifestă nevoi diferite, necesare în procesul de adaptare la rigorile vieţii carcerale, spre 
deosebire de cei recidivişti şi, mai mult decât atât. Prezenta lucrare îşi propune să sublinieze 
necesitatea adaptării Strategiei Naţionale de Reintegrare a Persoanelor Private de Libertate 
la cele 2 grupuri menţionate.  

Cuvinte-cheie: mediul penitenciar; deţinut; adaptare; recidivă; reintegrare. 

Introducere - mediul penitenciar 

Închisorile sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri, apariţia lor fiind legată de apariţia 
statului şi a dreptului. Existenţa acestora a fost determinată de necesitatea sancţionării celor 
care încălcau normele de conduită stabilite şi, de aceea, întregul proces evolutiv al sistemului 
penitenciar trebuie privit ca şi un fenomen social-istoric. 

Penitenciarul face parte din cadrul instituţiilor totale, care încearcă să apere comunitatea 
de persoane considerate periculoase, având tendinţe deliminatorii, respectiv de restrângere sau 
chiar de interzicere a interacţiunilor sociale dintre persoanele private de libertate şi exterior.  
În urma privării de libertate, deţinutul percepe timpul din propria sa poziţie, şi anume, dintr-
una apăsătoare şi coercitivă, considerând că este acolo împotriva voinţei sale. Venirea în 
penitenciar determină o triplă reducere, respectiv a spaţiului de viaţă, a timpului personal, dar 
şi a comportamentului social. 

În opinia lui Erving Goffman (1961), o instituţie totală poate fi „definită drept un loc în 
care îşi desfăşoară viaţa şi activitatea un număr mare de indivizi cu statut similar, despărţiţi de 
restul societăţii pentru o perioadă de timp apreciabilă şi care duc împreună o viaţă strict 
delimitată, reglementată oficial de către instituţie”. Tot acesta notează despre procesul de 
adaptare secundară a deţinutului la rigorile mediului penitenciar, aducând în atenţia cititorilor 
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practicile recunoscute drept „secrete ale cunoscătorilor”, prin intermediul cărora deţinutul 
simte că este în continuare stăpânul propriilor decizii, fapt important în conservarea identităţii 
proprii. De asemenea, apare acea emoţie de fraternitate, construită pe fondul unei stări de 
ostilitate faţă de lumea de afară.  

Suferinţa privării de libertate, respingerea morală a deţinutului de către comunitate, 
conduce la o pierdere a relaţiilor de suport. Pentru a putea supravieţui psihologic acestei 
respingeri, deţinutul îşi construieşte la rândul său un mecanism de respingere faţă de acele 
persoane. Un alt element de deposedare, din punct de vedere simbolic, îl reprezintă chiar 
pierderea propriului nume, fapt ce se regăseşte la cei nou veniţi, aceştia fiind denumiţi de 
colegii lor „boboc”, „pifan” ori alte cuvinte jignitoare (Florian Gheorghe, 1995). 

Teoria prizonificării (Jiang, Winfree 2006) vorbeşte despre construirea unei subculturi 
carcerale, una din puţinele modalităţi prin care deţinuţii pot diminua efectul încarcerării.  
O formă de adaptare la noua viaţă se realizează prin socializare şi adoptarea culturii peni-
tenciarului. Acest lucru nu înseamnă că respectul şi loialitatea nu se pot regăsi.  

1. Adaptarea la condiţiile privării de libertate 

În cazul persoanelor fără antecedente penale, şocul depunerii, respectiv al încarcerării 
reprezintă un fenomen deosebit, care conduce la o serie de modificări psiho-comporta-
mentale, frământări psihice, dezechilibru emoţional, ajungându-se chiar şi la comportamente 
heteroagresive ori autoagresive. Privarea de libertate conduce la înlăturarea simbolurilor 
exterioare ale personalităţii, la o schimbare a relaţiilor interpersonale, deţinutul fiind nevoit 
să-şi creeze o nouă viziune a propriei persoane, în relaţie directă cu subcultura carcerală şi, 
indirect, o strategie de supravieţuire la noul mod de viaţă. 

De asemenea, are loc o reinterpretare a intereselor, o alterare a comunicării, o recentrare 
pe lucrurile mărunte, dar şi ideea conform căreia este un individ etichetat de societate, toate 
acestea conducând la o imagine negativă de sine. Această devalorizare din partea mediului 
social este rezultatul cel mai greu de depăşit în urma depunerii în penitenciar. 

În momentul în care pedeapsa este resimţită pe măsura faptei, acest fapt se exprimă 
printr-o acceptare a regulilor şi a condiţiilor de zi cu zi, pe când dacă pedeapsa este consi-
derată ca fiind mult mai aspră decât infracţiunea realizată, deţinutul va simţi că el trăieşte o 
nedreptate şi că sancţiunea sa nu este corectă. Prin urmare comportamentul acestuia va fi unul 
ostil, agresiv şi revendicativ, cu sentimente de victimizare (Mitrofan, 1992). 

Literatura de specialitate vorbeşte despre o relaţie de corelaţie, dintre gradul de adaptare 
la mediul penitenciar şi toleranţa faţă de condiţiile de mediu, aşadar, cu cât adaptarea este mai 
bună cu atât toleranţa faţă de condiţiile de mediu este mai mare. 

Wilson (1968) vorbeşte despre fenomenul de prizonizare, ca şi o încercare a deţinuţilor 
de a se identifica cu subcultura carcerală, de asumare a rolului de persoană încarcerată. Pe tot 
parcursul detenţiei, un fenomen deosebit cu care se confruntă individul este sentimentul de 
frustrare, o stare de tensiune şi insatisfacţie, o sursă de conflict pentru mulţi dintre aceştia. În 
general, aceasta este resimţită preponderent în plan temporal, toate activităţile având o 
organizare impusă, iar spaţiul de mişcare este clar delimitat.  

Apariţia unei nereuşite la nivel imaginar, creează o dificultate în modul de organizare al 
individului, stare care la cei mai mulţi determină comportamente agresive. Lorenz (2005) 
atrage atenţia despre faptul că agresivitatea reprezintă unul din cele mai mari pericole, care nu 
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va putea fi evitată dacă cauzele sale nu vor fi cercetate ştiinţific. Puterea omului de a orienta 
natural procesele în direcţia dorită se datorează înţelegerii cauzelor care le determină. 

Întâlnim comportamente înrudite cu cel agresiv, precum reacţia de respingere, batjocura, 
ridicularizarea, ameninţarea, toate acestea conducând la atacuri fizice. De asemenea, a râde de 
cineva are o motivaţie agresivă. Semnificaţia este resimţită de cel care constituie ţinta râsului. 
Agresivitatea verbală, anumiţi stimuli verbali, determină o presiune selectivă care resimţită ca 
şi ameninţare conduce la un comportament agresiv, violent (Eibl-Eibesfeld, 2017). 

2. Fenomenul recidivei 

Conform art. 41 C. pen., există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri 
de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea 
termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu 
intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Există, 
de asemenea, recidivă şi atunci când una dintre pedepse este detenţiunea pe viaţă.  

Deţinutul recidivist cunoaşte un alt nivel de adaptare, acesta dispunând de mai multe 
modalităţi de coping, în urma experienţei sale cu mediul penitenciar. Recidiva poate fi 
influenţată de situaţia socio-culturală a persoanei, de nivelul de reintegrare în societate, influenţa 
grupului de prieteni, gradul de organizare al familiei din care provine. Astfel, comportamentul 
recidivistului este în strânsă legătură cu mediul educaţional şi cu factorii psihosociali, care 
efectiv menţin starea de recădere în comportamentul infracţional. De multe ori, în cazul unui 
recidivist ne confruntăm cu o imaturitate intelectuală, definită de o slabă capacitate în a 
înţelege, raţional, raportul dintre riscuri şi câştiguri, consecinţele propriilor fapte, un nivel 
scăzut de aspiraţie, dar şi un dezechilibru emoţional (Dobrinoiu, Nistoreanu, 1994). 

Populaţia penitenciară din America reprezenta aproximativ o treime din populaţie (Beck 
& Deffenbacher, 2000), până la o cincime (Irwin & Owen, 2005), între anii 1980 şi 1990. 
Până la sfârşitul secolului al XX-lea, aproape 1,5 milioane de persoane au fost încarcerate în 
închisorile federale şi de stat din Statele Unite, deşi se pare că ritmul de creştere încetineşte. 

Ratele de recidivă au fost mai mari în rândul populaţiei de bărbaţi negri, hispanici şi 
persoane care nu au terminat liceul, spre deosebire de albi, non-hispanici, absolvenţi de liceu. 
De asemenea, aproximativ 94,1% dintre deţinuţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, au 
recidivat într-un timp de cel mult 3 ani (Beck and Shipley, 1989). 

Un număr de 50 de studii, care datează din 1958 şi care implică 336.052 condamnaţi, au 
surprins 325 corelaţii între recidivă, durata de detenţie şi recidivism. Datele au fost analizate 
utilizând metode cantitative, pentru a determina dacă închisoarea a redus comportamentul 
criminal sau recidiva. Rezultatele au indicat faptul că în ambele condiţii de mai sus, închi-
soarea a produs uşoare creşteri ale recidivelor. În al doilea rând, a existat o tendinţă ca infractorii 
cu risc mai scăzut, să fie mai mult afectaţi negativ de experienţa închisorii. Printre concluziile 
esenţiale regăsim faptul că, penitenciarele nu reprezintă soluţia cea mai bună pentru reducerea 
comportamentului criminal, şi că utilizarea excesivă a încarcerării are un cost enorm şi, de 
asemenea, faptul că este sarcina angajaţilor din penitenciare să pună în aplicare evaluări 
repetate şi cuprinzătoare ale atitudinilor infractorilor, în timp ce aceştia sunt încarceraţi (Gen-
dreau, Cullen and Goggin, 1999). 

Găsirea unui loc de muncă este un obiectiv important pentru mulţi dintre cei care se 
liberează. Din totalul de deţinuţi, 79% au declarat că au petrecut timp în căutarea unui loc de 
muncă, după ce au fost liberaţi. Cel mai întâlnit răspuns, pentru a motiva de ce nu a căutat un 
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loc de muncă, a fost faptul că avea deja un loc de muncă stabilit în timp ce era încă în 
închisoare (27%). Alte motive pentru care nu au căutat în mod activ un loc de muncă, sunt 
legate de probleme de sănătate (15%), permanent invalizi (15%), având alte lucruri de făcut, 
precum, a participa la şcoală (10%), participarea la programe de tratament sau detenţie la 
domiciliu (6%), trebuie să aibă grijă de ceilalţi (5%), care nu doresc muncă (4%) şi alte 
motive (29%). Majoritatea participanţilor (86%) au folosit strategii multiple pentru a găsi un 
loc de muncă, au vorbi cu prietenii şi rudele, au căutat în ziar, au contactat fostul angajator.  
În ceea ce priveşte sprijinul din partea ofiţerului lor de liberare, doar 20% au simţit că ofiţerul 
a fost de ajutor în găsirea unui loc de muncă. Mulţi respondenţi au avut dificultăţi în a găsi un 
loc de muncă, iar majoritatea (70%) au considerat că cazierul lor judiciar le-a afectat căutarea 
locurilor de muncă. De exemplu, mulţi au simţit că verificările de fond au inhibat abilitatea 
lor de a-şi dobândi un loc de muncă şi au crezut că angajatorii nu au vrut să angajeze pe 
cineva cu un cazier judiciar (Visher, Debus and Yahner, 2008). 

3. Desfăşurarea cercetării 

Cercetarea a fost structurată în 2 părţi, pentru a surprinde atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ fenomenul recidivei. La nivelul Penitenciarului Bucureşti-Jilava, 
dintr-un număr de 945 persoane private de libertate, 298 erau fără antecedente penale, 198 cu 
antecedente penale şi 449 de deţinuţi recidivişti.  

Dintre aceştia, au fost selectate 25 de persoane, în mod aleatoriu, ce şi-au exprimat 
consimţământul informat de a participa la cercetare, prin completarea unui chestionar cu  
5 itemi: 15 recidivişti şi 10 deţinuţi fără antecedente penale. Ţinând cont că proporţia de 
deţinuţi recidivişti, este mai mare decât condamnaţii aflaţi la prima executare a unei pedepse 
privative de libertate, se justifică eşantionul creat. În ceea ce priveşte vârsta lor, aceştia au fost 
împărţiţi în 3 categorii:  

- cu vârsta cuprinsă între 22-27 de ani: 9 deţinuţi; 
- cu vârsta cuprinsă între 27-35 de ani: 9 deţinuţi; 
- cu vârsta cuprinsă între 35-50 de ani: 7 deţinuţi. 
Prima lună în penitenciar este caracterizată printr-o multitudine de schimbări la nivel 

emoţional şi comportamental: condamnaţii slăbesc, au insomnie, sunt dezorientaţi în timp, 
plâng facil, se victimizează, iar „aşteptarea uneori a clarificării situaţiei juridice, nesatisfa-
cerea nevoii de ajutor moral, sentimentul de neputinţă şi deposedare accentuat de prezenţa 
celorlalţi deţinuţi cu care nu-şi pot găsi la început afinităţi, măresc chinul depunerii” (Florian 
Gheorghe, 1996). 

Figura nr. 1 surprinde încă de la început diferenţe privind preocupările pe care le aveau în 
perioada de carantină. După primirea în penitenciar, persoanele condamnate se repartizează în 
secţia de carantină şi observare, pentru o perioadă de 21 de zile. Sunt cazate separat pe camere, 
în funcţie de sex şi vârstă, precum şi de alte cerinţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă. 
Dacă deţinuţii recidivişti se preocupă preponderent de condamnare, precum şi despre condiţiile 
liberării, termene de a fi propozabili pentru liberare condiţionată, persoanele fără antecedente 
personale sunt concentrate asupra relaţiei cu familia (90%), fiind interesaţi de modurile în 
care pot lua contact cu aparţinătorii, dar mai ales de impactul acestora la auzirea veştilor 
despre schimbările juridice (termene la instanţă, decizii definitive etc). 

Referitor la gândurile marcante din acea perioadă, din nou se observă o diferenţă majoră: 
resemnarea persoanelor ce au mai executat pedepse privative de libertate, precum şi 
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familiarizarea cu mediul penitenciar sunt evidenţiate prin alegerea răspunsului „Voi sta multă 
vreme aici”, totodată observându-se în cadrul interviurilor dorinţa recidiviştilor de a-şi crea un 
confort caracterizat prin condiţii cât mai bune şi relaţii cu cadre neconflictuale. Pe de altă 
parte, cei ce se află pentru prima dată într-un penitenciar se gândesc la resursele familiale, la 
faptul că sunt aşteptaţi acasă, iar această urâtă experienţă se poate încheia în orice moment. În 
opoziţie cu resemnarea recidiviştilor, apare speranţa deţinuţilor ce sunt nou depuşi în 
penitenciar. Grija faţă de menţinerea sănătăţii fizice, dar şi a celei psihice este evidenţiată de 
gândul marcant „Să nu înnebunesc”; aşa cum va surprind şi unul din studiile de caz prezentate 
sunt dese cazurile în care deţinuţilor li se prescrie tratament anxiolitic. 

Percepţia pedepsei în raport cu fapta diferă şi ea în funcţie de starea de recidivă a per-
soanei condamnate: dacă aproximativ jumătate dintre recidivişti consideră că pedeapsa este 
mai aspră decât fapta săvârşită, 60% dintre cei aflaţi pentru prima dată în penitenciar percep 
condamnarea pe măsura faptei. Aşadar, în cazul recidiviştilor apar tendinţele de victimizare, 
comportamente revendicative şi de negare a celor scrise în rechizitoriu, sentinţă penală sau 
alte documente ce au legătură cu fapta ilegală săvârşită. 

Mediul penitenciar se caracterizează prin elemente specifice, precum modul de organi-
zare, regulile de funcţionare, tipurile de activităţi, viaţa închisă şi, de multe ori, izolată, trăită 
în grupuri deseori impuse. Când vorbim despre identificarea de resurse în scopul adaptării 
unui astfel de sistem, recidiviştii îşi dezvoltă mecanisme de coping ce au strânsă legătură cu ei 
înşişi, pe când în cazul condamnaţilor fără antecedente penale, resursele familiale au un rol 
esenţial (doar jumătate dintre cei chestionaţi au răspuns că resursele personale au fost impor-
tante în prima lună). 

Evoluţia sistemului penitenciar se observă şi prin faptul că persoanele private de libertate 
îşi cunosc din ce în mai mult drepturile, se interesează, citesc, întreabă şi îşi cer în faţa con-
ducerii penitenciarelor, instanţelor naţionale şi internaţionale drepturile legale. Astfel că, toate 
persoanele din eşantion s-au interesat despre drepturile lor în penitenciar (dreptul la infor-
maţie, la convorbiri telefonice, la vizite, la petiţionare etc). Dacă deţinuţii fără recidivă au 
considerat important contactul cu familia, pentru toţi recidiviştii relaţia cu cadrele din peniten-
ciar este importantă. 

 
Fig. nr. 1 

Variante 
răspunsuri 

întrebarea  
1 

întrebarea 
2 

întrebarea  
3 

întrebarea 
4 

întrebarea 5 

R NR R NR R NR R NR R NR 
condamnarea 15 3 - - - - - - - - 
sănătatea mea 2 3 - - - - - - - - 
liberarea 7 5 - - - - - - - - 
familie 5 9 - - - - - - - - 

 
Familia mea mă aşteaptă. - - 5 4 - - - - - - 
Să nu înnebunesc. - - 2 4 - - - - - - 
Sunt în pericol aici. - - 1 1 - - - - - - 
Voi sta multă vreme aici. - - 7 1 - - - - - - 

 
mai uşoară - - - - 1 1 - - - - 
pe măsura faptei - - - - 6 6 - - - - 
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mai grea - - - - 8 3 - - - - 
 - - - - - - - - - - 
mine însumi - - - - - - 14 5 - - 
cadre - - - - - - 2 2 - - 
ceilalţi deţinuţi - - - - - - 4 3 - - 
familie - - - - - - 10 10 - - 
de la nimeni - - - - - - 0 0 - - 

 
drepturile mele  - - - - - - - - 14 10 
programul tv - - - - - - - - 1 1 
hrană - - - - - - - - 3 4 
contactul cu familia - - - - - - - - 12 10 
contactul cu cadre - - - - - - - - 15 5 

3.1. Studiul de caz nr. 1 

Condamnatul B.C., vârsta 22 de ani, nivel educaţional 12 clase, fără antecedente penale, 
execută o pedeapsa privativă de libertate de 3 ani şi 11 luni pentru fapta de consum şi trafic de 
droguri. Nu declară existenţa unei patologii psihiatrice în familie şi nici tentative de suicid. 

În cadrul interviului, a relatat că „prima noapte în spatele gratiilor a fost într-un arest, o 
cameră mică, murdară, persoane necunoscute, eram confuz pentru că în aceea perioadă 
consumam multe droguri. Nu îmi aminteam nici măcar dacă am mâncat. Holurile îmi păreau 
înfricoşătoare. După arest am fost transferat la minori, iar acolo am întâlnit o persoană 
cunoscută. Aşa am reuşit să mă mai liniştesc puţin”. 

Întrebat despre informaţiile pe care le avea despre penitenciar anterior încarcerării, acesta 
a afirmat că a avut o idee total opusă adevărului, preponderent din cauza filmelor vizionate 
(„Prima dată am crezut că sunt claustrofob, am crezut că o să mă sufoc, dar am reuşit. Mă 
aşteptam să am conflicte, nu să fie paşnic la penitenciar. Mă speria gândul că va trebui să-mi 
confecţionez arme albe pentru a mă apăra”).  

Condamnatul îşi percepe condamnarea ca fiind mult prea mare faţă de fapta comisă, 
minimalizând consecinţele acţiunilor sale ilegale: „judecătorul ar fi trebuit să ţină cont de 
faptul că eu am făcut trafic de droguri de risc, iar o singură dată de mare risc. Însă consider că 
cel mai important lucru este că aveam doar 19 ani, la vârsta aceea eram foarte inconştient. Aş 
fi putut beneficia de suspendare”. De asemenea, consideră că după executarea a 11 luni din 
pedeapsă a realizat că o atitudine de regret, de remuşcare în faţa instanţei l-ar fi ajutat. Acest 
lucru l-a învăţat de la ceilalţi deţinuţi, preponderent recidivişti.  

Privarea de libertate a afectat şi legătura cu mediul de suport, membrii de familie 
reacţionând diferit: „am observat că am relaţie mult mai strânsă cu mama, tata şi sora mea, 
însă fratele meu mai mic încă este supărat pe mine, pentru cum mă comportam cu el. El nu 
ştie faptul că eu nu îmi amintesc în proporţie de 70% din ce făceam atunci, fiind sub influenţa 
drogurilor. Nu vine la vizită niciodată, nu vrea să ştie nimic de mine. Asta mă supără foarte 
mult. Chiar ţin la familia mea. Mama vine la vizită, se uită la mine cu faţa tristă, vrea să 
zâmbească, dar are lacrimi în ochi. Îmi pare rău că trece timpul, iar ea îmbătrâneşte. Tata, în 
schimb, nu cred că o să mă poată ierta, sau chiar dacă o va face vreodată, o să îmi reproşeze 
întotdeauna ceea ce am făcut. Sora mea are doar 13 ani acum. Nu am vorbit niciodată cu ea 
despre situaţia în care am ajuns, deşi ştiu că o afectează şi pe ea”. 

Referitor la schimbările produse de când se află în penitenciar, se observă: 
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- în plan personal: „Sunt mai atent la ceea ce mănânc şi cum mă comport; acum am 
înţeles cât de importantă e credinţa în viaţa unui om. Aici am găsit oameni cu care m-am 
rugat împreună”; 

- în plan familial: „Mi-am schimbat percepţia cu privire la familie, acum mi-am dat 
seama cât de important e să ai o familie, care să ţină la tine, dar şi cât de important e să ai o 
familie de care să ai grijă de ea”; 

- în plan profesional: „Am început să mă interesez cum să încep o facultate”. 
Întrebat despre abilităţile/trăsăturile ce l-au ajutat să se adapteze în penitenciar, a afirmat, 

glumind, că „sunt tânăr, carismatic, am învăţat aici cum să mă folosesc de ceilalţi, de favoarea 
mea, să manipulez adică”. Dincolo de acest răspuns, în cadrul interviului, a afirmat psiho-
logului că în prima lună i-a fost prescris tratament medical pentru a putea dormi, având o 
stare de nelinişte şi insomnie. 

3.2. Studiul de caz nr. 2 

Condamnatul B.R., vârsta de 48 de ani, nivel educaţional 6 clase, recidivist, a executat  
6 pedepse privative de libertate, în prezent execută o condamnare de 3 ani pentru furt calificat. 
Toate cele 6 condamnări au fost pentru furt calificat. Nu declară existenţa unei patologii 
psihiatrice în familie şi nici tentative de suicid. 

Între condamnarea precedentă şi cea actuală a stat în libertate un număr de 70 de zile.  
A relatat în cadrul interviului că a stat, în trecut, în cameră cu încă 13 persoane („era un chin, 
colegii aveau un vocabular vulgar, mizerie şi gălăgie foarte mare; înjurăturile erau la ordinea 
zilei, dar mai ales abuzurile psihice. Totul era bazat pe forţă, cine avea ani de puşcărie mai 
multă era considerat cu autoritatea cea mai mare, mai ales dacă era recidivist sau era dintr-un 
clan. Dacă avea o reputaţie de hoţ trebuia să te fereşti de el. De asemenea, cei care erau 
sportivi şi aveau un fizic impunător, aveau autoritate în cameră”). Dificultăţi majore a 
întâmpinat prima oară, când susţine că a avut probleme cu mâncarea, însă „condiţiile în 
penitenciar s-au îmbunătăţit, aşa că nu mi-a fost prea greu în ultima pedeapsa”. 

Deşi a afirmat că relaţia cu fosta soţia s-a îmbunătăţit de-a lungul timpului, cu totul 
diferit s-a întâmplat în ceea ce priveşte interacţiunea cu cei 5 copii ai săi: „în pedeapsa trecută, 
ei îmi scriau scrisoare în fiecare lună, acum ei nu îmi mai scriu nimic. Le-am spus că mă simt 
singur fără ei, fata mea a început să plângă şi de atunci copii mei nu au mai vorbit cu mine. 
Ştiu că ei au nevoie de mine, educaţia lor poate avea de suferit dacă nu au un tată lângă lor”. 

Deţinutul consideră că în penitenciar a devenit mai impulsiv, se enervează mai uşor, 
ridică tonul. Refuză orice sfat, fiind suspicios, însă faptul că are simţul umorului l-a ajutat 
mult: „Nu cred că am foarte multe calităţi. Întotdeauna toată lumea m-a criticat şi am ajuns să 
nu îmi mai văd calităţile”. 

Concluzii 

Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate (2015-2019) 
îşi propune să creeze cadrul instituţional necesar reintegrării sociale a persoanelor private de 
libertate, evidenţiind rolul activ pe care factorii instituţionali şi comunitari ar trebui să-l 
dobândească, printr-o acţiune convergentă, în raport cu dezideratul reintegrării sociale a per-
soanelor ce au antecedente penale. Astfel, pot fi identificate şi mobilizate resursele necesare 
pentru a sprijini eforturile persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat 
pedepse privative de libertate de a-şi redobândi un rol social stabil şi de a se desista în raport 
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cu instrumentele de asistenţă socială. Tot în cuprinsul acestei strategii, se subliniază faptul că 
reintegrarea socială a deţinuţilor este un proces ce este iniţiat încă de la începutul executării 
pedepsei privative de libertate.  

Corelarea nevoilor deţinuţilor cu programele de asistenţă educaţională, socială şi psiho-
logică este imperios necesară să se realizeze în concret, deoarece încă din prima zi din 
penitenciar apar evidente deosebiri între recidivişti şi persoane fără antecedente penale.  

Prezenta cercetare a surprins faptul că, în cazul deţinuţilor ce se află pentru prima dată în 
penitenciar, apar răspunsuri maladaptative la un stres sever sau continuu, ce interferează cu 
mecanismele de ajustare şi care pot determina o afectare a funcţionării sociale. Asistenţa 
psihologică vizează nu doar oferirea de sprijin pentru a se adapta la noul mediu, ci şi la 
conştientizarea consecinţelor acţiunilor sale, cu intenţia de a începe procesul de formare şi 
consolidare a motivaţiei pentru schimbare. Dacă la persoanele fără antecedente penale, partea 
de început a executării pedepsei este una definitorie pentru creionarea unor şanse reale de 
reintegrare în societate, cu focusarea asupra potenţialului de manipulare, de influenţare, de 
orientare spre cei din jur, în cazul recidiviştilor perioada de pregătire pentru liberare este una 
definitorie în trasarea unor obiective realiste a căror îndeplinire să îi îndepărteze de posibili-
tatea de revenire în penitenciar (reluarea relaţiei cu mediul de suport, oferirea de ajutor în 
identificarea unui loc de muncă).  
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