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Perspective europene în domeniul execuţional penal 

Chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA 
Director general Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Indiferent de locul unde ne poziţionăm 
geografic în lumea contemporană, aceasta a 
devenit mult mai mică din diverse motive. În 
multe feluri globalizarea a deschis oportunităţi 
la care niciodată nu am visat cu câţiva ani în 
urmă, însă trebuie să ţinem cont de asemenea, 
de faptul că şi fenomenul infracţional se 
dezvoltă similar. Infracţionalitatea devine 
transnaţională iar terorismul şi starea de teamă 
creată de acestea sunt puncte pe ordinea de zi a 
organizaţiilor de combaterea a infracţionalităţii 
din fiecare ţară. 

 
Frica determină întotdeauna sporirea 

controlului şi recurgerea la măsuri preventive 
mult mai stricte. Este extrem de simplu să 
cădem pradă tentaţiei de a ne concentra 
exclusiv pe sporirea gradului de securitate fizică 
pe limitarea interacţionării între personal şi 
deţinuţi. În ceea ce priveşte sistemele 
penitenciare europene consider că acest aspect 
se va constitui într-o provocare majoră, ce va 
focaliza întreaga atenţie a specialiştilor din 
domeniul penologiei pentru următorii ani. 

Cum am putea combina capacitatea 
sistemului de a dezvolta programe de 
resocializare cu o cerinţă tot mai pregnantă a 
mediului politic şi a opiniei publice de a avea 
o abordare strictă? Cum am putea gestiona 

nevoia de securitate şi de control fără a 
renunţa la principii, de tipul normalizării 
relaţiilor personal–deţinuţi, o atitudine de 
deschidere şi responsabilitate? Aceasta ar 
putea să se constituie într-o adevărată artă a 
menţinerii unui echilibru managerial prins 
adesea în dilema dintre abordarea strictă de 
multe ori represivă şi cea permisivă cu 
pregnant potenţial inovator. De ce este acest 
echilibru, din punctul meu de vedere, un 
element crucial în discuţia cu privire la 
tendinţele europene în domeniul execuţional 
penal? Care sunt însă aceste elemente de care 
avem nevoie pentru a echilibra managerial 
zilnic al activităţilor noastre? 

 
1. Misiune  

În cele mai multe – poate în toate – 
jurisdicţiile europene misiunea unui sistem 
penitenciar este dublă şi necesită îndeplinirea 
a două sarcini la fel de importante:  

- exercitarea controlului social 
manifestat prin custodierea deţinuţilor; 

- pregătirea şi sprijinirea acestora în 
efortul de a se reintegra social. 

Aceste sarcini sunt în sine complexe, 
dar cu siguranţă nu sunt incompatibile. 
Combinaţia adecvată a acestor două sarcini de 
bază se constituie în esenţa "nobilei arte a 
muncii de penitenciar” arta de a menţine 
echilibrul acestor două abordări.  

În opinia mea, această artă a 
echilibrului devine şi mai importantă în viitor 
la nivel european. Într-o perioadă în care 
serviciile penitenciare şi pe viitor şi cele de 
probaţiune trebuie să se adapteze la creşterea 
nivelului de expectanţă din partea societăţii, 
păstrarea acestui raport de proporţionalitate 
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este esenţială pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţilor unui sistem penitenciar.  

 

2. Tendinţele politicilor penale la nivel 
european  

Activitatea serviciilor penitenciare la 
nivel european beneficiază de o atenţie sporită 
în ultimii ani în special din partea clasei 
politice. Astfel la nivel european se constată o 
sporire a eforturilor în respectarea principiului 
internaţional că închisoarea trebuie să fie 
utilizată ca o măsură de ultima instanţă.  

Instituţia privării de libertate este 
utilizată numai pentru a reţine persoanele 
fizice, a căror incriminare este atât de gravă 
încât nu pot fi utilizate măsuri alternative.  

Acest abordare iese în evidenţă atunci 
când comparăm numărul de deţinuţi raportat 
la 100.000 de locuitori în Europa şi Statele 
Unite ale Americii. Media europeană este de 
120 de deţinuţi la 100.000 de locuitori (cu 
variaţii cuprinse între 65-70 deţinuţi în ţările 
nordice şi 130 deţinuţi în ţările Europei 
Centrale şi de Est) în timp ce în S.U.A 
raportul este de 800 deţinuţi la 100.000 de 
locuitori. Această medie europeană se 
datorează utilizării pe scară tot mai largă a 
alternativelor la pedeapsa închisorii cum ar fi: 
amenzile, munca în folosul comunităţii 
supravegherea electronică, închisoarea la 
domiciliu, închisoarea de week-end.  

La nivel european se constată că 
aceste alternative au cel  mai scăzut nivel de 
recidivă, acest tip de pedeapsă fiind prin 
urmare, o alternativă credibilă la detenţie.  

Dar, în tandem cu utilizarea tot mai 
mare a acestor alternative la pedeapsa 
închisorii la nivel european se constată o 
creştere notabilă a numărului de deţinuţi în 
ultimii ani (din 2000). Această creştere, 
cauzată în special de politici penale mai 
restrictive, conduce la creşterea presiunii 
asupra instituţiilor penitenciare.  

Desigur, acest lucru presupune mai 
multe sarcini de serviciu şi volum de muncă 
mai mare. Chiar dacă personalul gestionează 
bine această situaţie echilibrul la care făceam 
referire este expus la o anumită presiune.  

În acelaşi timp, sistemele penitenciare 
se confruntă cu o nevoie a clasei politice 
pentru mai mult control şi un nivel de 
securitate crescut, materializat prin toleranţă 
zero faţă de droguri, pedepse disciplinare mai 
grave şi severitatea crescuta a instituţiei 
liberării condiţionate. În aceeaşi perioadă, 
accentul a fost pus şi pe consolidarea 
eforturilor de tratament şi de formare de 
deprinderi la deţinuţi şi pe recompensarea 
acelora care demonstrează capacitatea şi 
voinţa de a se reintegra în societate. 

 

3. Alţi  factori  
Există în majoritatea sistemelor 

penitenciare europene o serie de alţi factori 
care se pot constitui în provocări viitoare şi 
care pot afecta echilibrul intern al unui sistem 
penitenciar. Criminalitatea internaţională, 
infracţiunile economice, traficul de droguri şi 
fiinţe umane, terorismul sunt indicatori ai 
faptului că sistemele penitenciare se confruntă 
cu o populaţie carcerală mult diferită faţă de 
cea anterioară. Aceştia au acces la resurse 
materiale şi financiare mult mai diverse 
determinat de apartenenţa la aceste reţele 
internaţionale astfel încât necesită un grad 
sporit de securitate pentru a evita evadările, 
revoltele şi alte riscuri ce pot apărea.  

Instituţiile media şi presa prin 
excelenţă joacă un rol şi mai mare. Unul 
dintre avantajele perioadei globalizării este, 
fără îndoială, disponibilitate informaţiilor. 
Ştirile, poveştile despre crima, închisori şi 
pedeapsă  sunt   subiecte de interes pentru 
mass-media. Atât presa naţională cât şi presa 
internaţională joacă un rol important în 
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stabilirea elementelor din cadrul unui serviciu 
penitenciar asupra cărora s-ar putea focaliza.  

 

 
 

Într-o anumită măsură mass-media 
controlează clasa politică, care decide ce paşi 
urmează să fie făcuţi în domeniul politicilor 
penale. Realizarea de emisiuni despre 
tentative de evadare şi evadări reuşite sunt 
adesea mult mai interesante decât ştirile 
despre eforturile făcute de către personal în 
efortul lor de resocializare a deţinuţilor. 
Accesul facilitat la internet şi presă scrisă în 
toate localităţile permite comunităţilor să fie 
ţinute la curent cu toate noutăţile. Cu toate 
acestea, dacă ne uităm la imaginea furnizată 
de mass-media de azi, devine evident faptul 
că majoritatea ziarelor de multe ori se referă 
la aceeaşi poveste şi de la aceeaşi sursă. Acest 
lucru va determina adesea o imagine 
distorsionată a realităţii.  

Acoperirea cât mai mare a informaţiilor 
media a acestei zone, va oferi publicului 
impresia că rata criminalităţii este în creştere, că 
avem de a face cu infracţiuni extrem de 
periculoase. Aceasta va da naştere de asemenea 
la apariţia sprijinului social-politic, precum şi 
cerinţelor pentru o politică penală mai 
restrictivă. De cele mai multe ori populaţia 
urmăreşte „bombardamentul” media  la care 
este supusă şi ştie foarte puţine lucruri despre 
modul în care instanţele decid în cazurile cu 
privire - de exemplu-la violenţele de stradă, 
traficul de droguri, violenţa domestică.  

La nivel european populaţia 
subestimează în general, stricteţea instanţelor în 

acest tip de cazuri. Cu alte cuvinte, populaţia 
crede că judecătorii sunt mai puţin severi, decât 
sunt în realitate. Acest mit despre "lejeritatea" 
sau "prietenia cu infractorii" a judecătorilor se 
constituie, de asemenea, într-un factor care joacă 
un rol în dezbaterea politică penală şi care 
contribuie la crearea unei imagini deformate. 
Concluzia devine astfel mai clară: cu cât oamenii 
ştiu mai mult despre sistemul penitenciar, cu cât 
posedă mai multe cunoştinţe în acest domeniu, 
cu atât percepţia acestora va fi mai pozitivă. În 
cazul raportului invers cu cât oamenii cunosc 
mai puţin, cu atât sunt mai controlaţi de emoţii 
ceea ce poate deveni periculos dacă ne referim la 
luarea deciziilor privitoare la sisteme 
penitenciare deoarece sentimentele şi emoţiile ar 
putea conduce în aceste condiţii la o alterare a 
acestei stări de echilibru determinând sporirea 
securităţii reducerea la minimum posibil a 
interacţionărilor între personal şi deţinuţi 
sporindu-le acestora din urmă sentimentul de 
izolare. 

În plus, la nivel european va trebui să 
ne pregătim pentru viitor pentru o situaţie în 
care lupta pentru atragerea de forţă de muncă 
calificată, foarte probabil, va deveni extrem 
de dificilă. Şi atunci când resursele de 
personal sunt limitate, există un risc ca 
echilibrul să se deplaseze în direcţia de 
creştere a controlului şi securităţii fizice, 
astfel încât deţinuţii vor petrece perioade mai 
îndelungate ca timp, în camerele de deţinere, 
stare de fapt determinată şi de faptul că 
securitatea dinamică şi măsurile de re-
socializare necesită mai mult personal.  

Acest lucru ar putea conduce la o 
abordare în care tehnologia va prelua mai 
multe sarcini şi mai mult, ar duce din nou la 
înstrăinarea deţinuţilor sau la limitarea 
maximă a relaţionării personal - deţinuţi. În 
astfel de spaţii de cazare în care prezenţa 
fizică a personalului este extrem de limitată 
este foarte uşor să apară climate 
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organizaţionale care implică riscul ca acestea 
să fie controlate de către deţinuţi puternici şi 
aparţinând unor grupări infracţionale.  

O astfel de situaţie ar putea duce la o 
stare de teamă crescută în rândul personalului, 
deoarece ei nu ar şti ce se întâmplă, nu ar 
avea controlul asupra evenimentelor ceea ce 
ar crea o spirală de auto-alimentare negativă. 
Sincer, cred că securitatea nu poate fi 
măsurată prin numărul de camere CCTV, de 
înălţime unui gard sau de numărul de personal 
înarmat.  

Securitatea dinamică este la fel de 
importantă ca şi cea fizică, aceasta constând 
într-un contact strâns între personal şi deţinuţi, 
astfel încât personalul să ştie ce se întâmplă în 
orice moment. În opinia mea, interacţiunea 
dintre deţinuţi şi angajaţi este nu numai o 
condiţie necesară pentru un nivel de securitate 
ridicat, dar este de asemenea, o condiţie 
necesară pentru crearea unui mediu în care să 
existe o şansă ca tratamentul şi celelalte 
programe de reintegrare să aibă succes. 

Acestea sunt doar câteva dintre 
condiţiile prealabile pentru viitorul unui 
sistem penitenciar eficient. De aceea este atât 
de important să se cunoască maniera de a 
echilibra aceste forme ale securităţii prezente 
într-un sistem penitenciar.  

Dacă vrem să menţinem acest 
echilibru sistemul penitenciar nu poate uzita 
de acelaşi tip de abordare ca şi până în 
prezent, e nevoie de o alta abordare. Ce 
libertate de acţiune poate avea un serviciu 
penitenciar în încercarea de a proteja acest 
echilibru? Ce măsuri avem la îndemână?  
1.  În primul rând trebuie să-i 
recunoaştem pe angajaţii noştri ca fiind 
resursa noastră majoră. Ca şi organizaţie, 
sistemul penitenciar ar trebui să acorde 
prioritate satisfacţiei profesională a 
angajaţilor proprii şi la un mediu de lucru 
adecvat, să urmărească, prin urmare, atragerea 

de personal puternic motivat şi calificat, care 
manifestă respect şi înţelegere pentru alte 
persoane şi care să se concentreze pe 
gestionarea sarcinilor profesionale. Şi nu în 
ultimul rând, noi trebuie să creem o cultură în 
care angajaţii noştri să cunoască şi să 
împărtăşească valorile organizaţionale. 
Motivul pentru care acest lucru este atât de 
important este faptul „că nici o închisoare nu 
este mai bună decât personalul său”. 

Acest lucru este, de asemenea, subliniat 
de către Comitetul European pentru prevenirea 
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante (CPT), care a subliniat, 
în două Rapoarte General că "nu este probabil 
nici o garanţie mai bună împotriva relelor 
tratamente aplicate unei persoane lipsite de lui 
libertate decât un lucrător de penitenciar 
instruit în mod corespunzător”. 

Fiecare organizaţie care se confruntă 
cu presiunea externă este mai puternică dacă 
se bazează pe valori adânc înrădăcinate sau o 
cultură organizaţională ghidată de aceste 
valori, de această viziune. Presiunile asupra 
sistemelor penitenciar europene - politice, 
financiare sau cu privire la rata de ocupare - 
nu fac decât să sublinieze nevoie de o viziune 
bine însuşită de întreaga echipă managerială. 
2. Un alt set de măsuri este acela al 
îmbunătăţării infrastructurii. Un sistem 
penitenciar modern este acela care este în 
măsura să aplice cele mai bune sisteme de 
securitate până la acea dată - nu în scopul de a 
limita numărul de angajaţi, dar în aşa fel încât 
cadrul fizic să sprijine interacţiunea între 
personal şi deţinuţi astfel încât siguranţa 
fizică să sprijine dorinţa de normalizare, 
deschidere şi responsabilizare.  
3. A treia măsură se concentrează mai 
mult pe resocializare şi deschidere către 
oportunităţile de reintegrare socială a 
deţinuţilor. Pe viitor, sistemele penitenciare 
trebuie să se specializeze în furnizarea de 
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programe adaptate nevoilor individuale ale 
fiecărui deţinut. Planurile adaptate individului 
atât pe durata detenţiei cât şi post-execuţional se 
constituie în elemente importante în încercarea 
de reducere a recidivei.  

Acelaşi lucru este valabil pentru 
identificarea de locuri de muncă pentru 
deţinuţi, după eliberarea lor. Experienţa arată 
că aceasta poate constitui o cheie în procesul 
de a evita recidiva . Şi dacă suntem în măsură 
să implicam comerţul privat şi industria într-
un parteneriat cu caracter obligatoriu, şansele 
vor creşte semnificativ, experienţele noastre 
din România fiind dovada succesului unei 
astfel de abordări. 
4. A patra măsură identificată este să 
dovedim mai multă deschidere, acces şi 
transparenţă. Să ne invităm politicienii, 
jurnalişti, oamenii de afaceri, industria, 
oamenii de ştiinţă, şi publicul larg să viziteze 
închisorile noastre!  

Această deschidere poate ajuta un 
sistem penitenciar să devină mai transparent la 
fel cum aducerea în dezbaterea publică a unor 
împrejurări de fapt, va determina o 
demistificarea a sistemului în care ne 
desfăşurăm activitatea. Astfel dezbaterile 
politicilor penale ce privesc sistemul penitenciar 
se vor baza mai degrabă pe fapte şi cunoaşterea 
realităţilor profesionale ale acestora, decât pe 
emoţii şi percepţii subiective.  

Ce înseamnă acest lucru în legătură cu 
munca noastră de zi cu zi?  

Pentru majoritatea sistemelor 
penitenciare europene, aceasta înseamnă că 
principiul normalizării este principiul 
fundamental. Acest principiu înseamnă că de 
fiecare dată când ne confruntăm cu o problemă 
în calitate de angajaţi ai unui sistem penitenciar 
şi de fiecare dată când trebuie să stabilim norme 
general valabile, trebuie să ne gândim la 
maniera în care ar fi tratată această situaţie în 
afara închisorii? Numai atunci ar trebui să luăm 

în considerare dacă există motive speciale 
pentru a alege o altă soluţie, numai pentru faptul 
pentru că este o închisoare. 

Acest mod de gândire este cea mai 
bună garanţie împotriva abordării obişnuite 
care de multe ori determină stagnare, sau 
altfel spus în loc de a gândi "de ce", trebuie să 
te obişnuieşti cu gândirea de tip "de ce nu". În 
sistemul nostru, acest mod de gândire 
înseamnă că, în principiu, infractorii îşi 
păstrează toate drepturile civile fundamentale, 
altele decât dreptul la libera circulaţie a 
persoanei. Câteva limitări la aceste drepturi 
trebuie să fie stabilite prin lege. Acest 
principiu, de asemenea, implică faptul că o 
mare parte a populaţiei carcerale este 
repartizată în regimuri de executare mai 
permisive astfel încât propria lor auto-
disciplină devine un factor important, 
împiedicându-le să scape. În plus, condiţiile 
fizice, cum ar fi dimensiunea celulei, şi a 
instalaţiilor sanitare, în general, trebuie să 
corespundă  standardului  din  afara închisorii, 
în  măsura posibilului. Acest lucru este valabil 
în  special  pentru amenajarea unor noi 
închisori.  

Se poate menţiona, de asemenea, o 
noua abordare la nivel european şi anume 
eliminarea a ce ceea ce ar putea fi denumit 
funcţie tip "Hotel" 4 a unui sistem 
penitenciar, funcţie ce contribuie în timp la 
invaliditatea socială a deţinuţilor.  

Aceasta înseamnă că deţinuţii ca şi 
toţi ceilalţi cetăţeni în societate, trebuie să-şi 
facă cumpărături şi să gătească, să înţeleagă 
că sunt responsabili pentru igiena personală şi 
pentru spălare hainelor proprii. 

În schimb, sistemele penitenciare au 
obligaţia de a se asigura că deţinuţii au 
posibilitatea de a efectua cumpărături, că 
fiecare închisoare are un magazin alimentar, 
şi că fiecare unitate are bucătărie proprie, 
spălătorie şi aşa mai departe. 
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Împingându-l la extreme, punctul meu 
de  vedere  este  că modul în care vom 
organiza viaţa de zi cu zi a deţinuţilor în 
închisori poate avea un impact mai mare 
asupra posibilităţii deţinuţilor de a trăi o viaţă 
normală de a respecta legile după eliberare, 
mai mult decât multe dintre programele de 
tratament şi activităţile specifice pe care le 
stabilesc. 

Dar a se subînţelege, că aceasta nu 
înseamnă că ar trebui să punem capăt 
utilizării de programe de tratament sau 
dezvoltării de noi metode de reinserţiei în 
sensul că nu vorbim despre o alternativă de 
tipul sau/sau.  

Desigur, acest mod de normalizare a 
sistemelor penitenciare este extrem de 
vulnerabil la criticile în cazul în care ne 
confruntăm cu abuzul de drept. Şi asta se 
întâmplă, desigur. Dar, pe de altă parte, nu 
există nici o îndoială în mintea mea, că 
societatea va beneficia de acest sistem, prin 
care deţinuţii au şanse mai mari de reintegrare 
dacă sunt trataţi ca şi fiinţe umane; fiinţe 
umane care nu sunt caracterizate de 
agresivitate şi ură faţă de societate, şi care 
sunt capabile sa gestioneze mai bine în acest 
fel tranziţia mai dificilă din închisoare către 
libertate.  

Aţi putea întreba dacă această politică 
este un fenomen special românesc. Mai întâi 
de toate, într-o mare măsură aceste principii 
se aplică, de asemenea, la nivelul întregii 
Europe şi, poate, în alte ţări. În plus, 
fundamentale "principiului normalizării” 
tocmai au fost promovate ca principiu de bază 
al normelor penitenciare europene în 
Recomandarea Comitetului de Miniştrii al 
Consiliului Europei din 2006. 

 

În timp ce obţinerea de sprijin politic 
şi public pentru un regim de închisoare mai 
sever  şi restrictiv este relativ uşor, este 
nevoie de mai mult curaj de a deschide un 
sistem penitenciar şi pentru a normaliza 
condiţiile pentru deţinuţi cât mai mult posibil.  

Dar asta este tocmai provocarea 
noastră majora ca lideri de sisteme 
penitenciare; o provocare care necesită un 
grad înalt de competenţă managerială 
corecţională.  

Noi, pur şi simplu trebuie să ne 
asumăm responsabilitatea sporirii gradul de 
conştientizare a măsurilor care sunt eficiente 
în cadrul unui sistem penitenciar, atunci când 
vine vorba de reducerea ratei recidivei şi 
pentru a crea premisele dezvoltării unor 
modificări comportamentale pozitive la foştii 
deţinuţi. Toţi directorii de penitenciare, 
suntem profesioniştii, care trebuie să facă 
distincţia între deciziile luate în baza unei 
cunoaşteri obiective si măsurile bazate pe 
emoţii şi percepţii subiective; suntem 
profesionişti care trebuie să rămânem ataşaţi 
setului nostru de valori chiar şi atunci când 
suntem sub presiune. Trebuie să avem curajul 
de a ne exprima consimţământul nostru dar şi 
dezacordul nostru atunci când e nevoie. 

Un om înţelept (Sfântul Francisc de 
Assisi), a spus o dată, că este vorba de 
"liniştea de a accepta lucrurile care nu se pot 
schimba, curajul de a schimba lucrurile care 
se pot schimba, şi înţelepciunea să ştim 
diferenţa dintre ele".  

Iată de ce, când mă refer la 
penitenciarele României şi mă confrunt cu 
realităţile penitenciare şi politice specifice îmi 
spun că de fapt „nu îndrăznim pentru că 
lucrurile sunt dificile, dar ele sunt dificile 
pentru că noi nu îndrăznim.”       ■ 
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Sistemul penitenciar... şi mai mult de atât: 
cei mai merituoşi angajaţi ai sistemului penitenciar 

 
 
”Cel mai bun cadru medical” - Comisar şef Lucian HULPOI, Penitenciarul Spital Dej 

Mereu cu zâmbetul pe buze, optimist şi cu umor, domnul Hulpoi este chirurgul care îţi 
face plăcere să-l întâlneşti oricând.  

Pe întreaga perioada de activitate au fost nenumărate cazurile de intervenţie medicală 
care au salvat vieţile pacienţilor săi care, pe lângă privarea de libertate, sufereau de boli 
medicale diverse.  

Ce se poate număra în activitatea domnului Hulpoi sunt conferinţele şi seminariile 
internaţionale la care a participat, Spitalul Dej fiind unul dintre promotorii acestui tip de 
preocupare, sunt numărul mare de colegi, şefi şi subalterni care îl consideră un bun prieten, un 
caracter puternic şi un profesionist excepţional.  

Colectivul de la Penitenciarul Spital DEJ îi datorează spiritul de echipă şi de fair play 
care îl caracterizează, sinceritatea şi deschiderea cu care a fost obişnuit. 

 
”Cel mai bun educator” - Comisar Manuela GĂBUDEAN, Penitenciarul Gherla 

Referitor la activitatea profesională desfăşurată ca ofiţer instructor-educaţie, doamna 
Găbudean Manuela a executat cu profesionalism atribuţiile de serviciu care i-au revenit, a 
formulat propuneri pentru includerea persoanelor private de libertate în grupurile ţintă ale 
programelor educative elaborate şi coordonate de către aceasta. În relaţiile cu persoanele 
private de libertate a dat dovadă de mult tact, soluţionând cu celeritate problemele educative 
identificate în cadrul convorbirilor individuale de informare. 

În relaţia cu colegii a manifestat disponibilitate în acordarea sprijinului, pentru 
soluţionarea unor cazuri de interes comun şi a dat dovadă de colegialitate, implicare activă şi 
interes, pentru creşterea coeziunii grupului din care face  parte.  

Ca urmare a muncii riguroase de organizare, coordonare şi evaluare a activităţilor de 
educaţie, rezultatele obţinute de întregul colectiv au evidenţiat diversificarea, ameliorarea 
cantitativă şi calitativă a demersurilor recuperative individuale şi de grup, destinate persoanelor 
private de libertate.  

Şi-a adus contribuţia în calitate de autor în elaborarea şi redactarea programului 
educaţional standardizat la nivel naţional de „Adaptare la condiţiile privării de libertate”. 

A stabilit contacte cu societatea civilă în vederea organizării şi derulării unor proiecte 
comune noi, care au vizat conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosomatic al persoanelor 
private de libertate pe parcursul traseului execuţional, contribuind, de asemenea, la menţinerea 
colaborării cu partenerii sociali/ instituţiile specializate, cu care au fost încheiate protocoale de 
colaborare. 
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”Cel mai bun lucrător de asistenţă psihosocială” - Inspector Paul POPA, Penitenciarul Arad 
Domnul Paul Popa a acumulat experienţă profesională în ceea ce priveşte asistarea 

psihologică a tuturor categoriilor de populaţie penitenciară: minori, tineri, vulnerabili (vârstnici, 
bolnavi psihici), condamnaţi la detenţiune pe viaţă, deţinuţi cu grad sporit de risc. A desfăşurat 
programe terapeutice de grup adaptate nevoilor specifice de intervenţie ale grupurilor ţintă: 
reducerea agresivităţii deţinuţilor violenţi, diminuarea depresiei la deţinuţii cu risc suicidar, 
intervenţii în situaţii de criză, gestionarea conflictelor, terapie de suport în perioadele dificile.  

În cadrul activităţii sale profesionale, domnul inspector de penitenciare Paul POPA a 
dovedit capacitate de organizare şi planificare, iniţiativă, creativitate, orientare spre soluţii, 
consecvenţă, seriozitate, capacitate de efort prelungit şi bune abilităţi de lucru în echipă. Şi-a 
asumat cu profesionalism sarcinile din fişa postului, îndeplinind prompt şi cu obiectivitate 
intervenţiile de evaluare şi consiliere psihologică.  

De asemenea, manifestă implicare pentru atragerea de noi parteneri externi în scopul 
facilitării procesului recuperativ al persoanelor aflate în custodie. Astfel, şi-a adus contribuţia la 
elaborarea conţinutului proiectului Art-therapy in penitenciaries, program cu finanţare 
europeană în cadrul Life Long Learning Program, Grundvigt, Learning Partnerships, proiectul a 
fost aprobat de Comisia Europeană în luna iulie 2010. 
 

”Cel mai bun finanţist” - Subcomisar Pompiliu-Marian DIMA, Penitenciarul Iaşi 
 Domnul Pompiliu – Marian Dima are atitudine activă în ceea ce priveşte identificarea 
unor măsuri alternative în rezolvarea problemelor care apar în unitate precum şi în găsirea unor 
căi de optimizare a activităţii. De asemenea, a efectuat analize economico - financiare la nivelul 
unităţii cu privire la utilizarea fondurilor publice, a participat în comisii de lucru în vederea 
elaborării unor propuneri legislative sau modificarea legislaţiei existente, a identificat, împreună 
cu personalul  specializat, soluţii tehnice pentru continuarea lucrărilor de investiţii la momentul 
apariţiei unor lucrări din categoria diverse şi neprevăzute fără a implica fonduri suplimentare, a 
identificat şi încheiat contracte de prestări servicii generatoare de venituri suplimentare 
bugetului unităţii şi a dat dovadă de o capacitate de relaţionare foarte bună la nivelul unităţilor 
penitenciare în care şi-a desfăşurat activitatea. 
 

”Cel mai bun lucrător de logistică” - Comisar Ion POPESCU, Penitenciarul Târgu-Jiu 
Domnul Ion Popescu a organizat şi coordonat cu bune rezultate activităţile din cadrul 

gospodăriei agrozootehnice a unităţii şi s-a preocupat constant pentru asigurarea condiţiilor de 
cazare, echipare şi hrănire a efectivelor de cadre şi persoane private de libertate. De asemenea, 
a creat un climat de muncă corespunzător  în rândul personalului subordonat şi a contribuit la 
întocmirea programului de achiziţii şi la organizarea procedurilor de achiziţii publice. 

Pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a analizelor efectuate a propus măsuri de 
eficientizare a activităţilor economico-administrative şi a contribuit la reducerea cheltuielilor 
materiale, a întrebuinţării judicioase a fondurilor publice. De-a lungul activităţii sale a depus eforturi 
în găsirea de beneficiari de forţă de muncă specială, concretizate în creşterea veniturilor proprii şi a 
contribuit nemijlocit la realizarea programului de reparaţii curente şi de investiţii la nivel de unitate. 
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”Cel mai bun purtător de cuvânt” -  Comisar Dan RUSU, Penitenciarul Codlea 
Este unul dintre cei mai vechi purtători de cuvânt din sistemul penitenciar îndeplinind 

atribuţiile specifice comunicării şi relaţiilor publice din anul 2004. Pe parcursul acestei perioade 
s-a implicat activ în îmbunătăţirea imaginii sistemului penitenciar în ansamblul său şi a 
Penitenciarului Codlea în special. 

Coeficientul de imagine anual  realizat în anul 2010 a fost unul pozitiv, purtătorul de 
cuvânt urmărind în permanenţă menţinerea unei relaţii cu mass-media bazată pe transparenţă, 
oferind o  imagine realistă a penitenciarului, a problemelor şi realizărilor ţintind evidenţierea 
importanţei şi rolului penitenciarului în ansamblul societăţii. Pe parcursul desfăşurării activităţii 
a gestionat cu profesionalism diverse situaţiile critice de la altercaţii între persoane private de 
liberate, cazuri de decese ale acestora, de la refuzuri de hrană colective până la revolte. 

A făcut parte din grupurile de lucru pentru elaborarea Manualul de proceduri  şi s-a 
implicat  în realizarea ,,Ghidului purtătorului de cuvânt din sistemul penitenciar” şi a celui 
privind ,,Gestionarea situaţiilor de criză din punct de vedere al comunicării“. 

A desfăşurat o amplă campanie de mediatizare a activităţilor socio-educative desfăşurate 
de persoanele private de libertate precum: campania „Let’s do it Romania”, participarea trupei 
de teatru la „Festivalul anual de teatru pentru deţinuţi – Exit  2010” şi turneul acestei trupe de 
teatru în oraşele Aiud, Târgu Mureş, Miecurea Ciuc, Sibiu şi Braşov. 
 

”Cel mai bun lucrător pe linia protecţiei informaţiilor clasificate” - Inspector Cristian BURSUC, 
Penitenciarul Iaşi 

Activând într-un domeniu complex, în care sistemul penitenciar deţine o experienţă 
relativ modestă, acest ofiţer a reuşit în mare măsură singur să aducă unitatea în care-şi 
desfăşoară activitatea, la un nivel optim de funcţionare. A reuşit să învingă cu fermitate, dar şi 
cu diplomaţie, toate piedicile determinate de inerţie şi cutume aflate în disonanţă cu actualul 
cadru normativ în vigoare. 

De asemenea, domnul Cristian Bursuc a reuşit să-şi mobilizeze colegii de serviciu în 
aplicarea eficientă a acestui cadru normativ. În plus expertiza pe care a căpătat-o într-un timp relativ 
scurt a împărtăşit-o atât colegilor din unitate cât şi a celor din alte unităţi în carul inspecţiilor 
generale şi a îndrumărilor zonale şi a contribuit la nivel local la normalizarea relaţiilor cu celelalte 
instituţii cu atribuţii în domeniu – respectiv – protecţia informaţiilor clasificate. 
 

”Cel mai bun lucrător de IT” - Comisar Sorin GRECU, Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
Având o vastă experienţă în activitatea de analist programator acumulată în alte 

organizaţii, s-a alăturat echipei de informaticieni a sitemului penitenciar acum 8 ani. A lucrat 
timp de 3 ani în Spitalul Penitenciar Bucureşti Jilava ca ofiţer informatician, timp în care, graţie 
spiritului său creator, a clădit sistemul informatic local al unităţii, a dat soluţii la toate 
problemele apărute şi chiar a inovat în ceea ce priveşte fluxul  informaţional al unei unităţi 
spital. 

De 5 ani este component al echipei de IT din cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, perioadă în care a reuşit, prin seriozitatea şi profesionalismul ce îl 
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caracterizează, să fie pilonul principal, în amplele acţiuni de modernizare şi dezvoltare a 
portofoliului de aplicaţii informatice care automatizează activitatea în sistemul penitenciar, de 
asemenea şi-a luat foarte în serios rolul de coordonator, în domeniul exploatării aplicaţiilor 
informatice, pentru informaticienii din teritoriu, rol specific lucrătorilor din aparatul central. 

Mereu atent la ce se întâmplă în jur, mereu atent la nevoile sistemului penitenciar, 
silenţios şi eficient, în ultimul an s-a depăşit pe sine. Pe lângă faptul că a rămas acelaşi bun 
coleg sărind în ajutor tuturor informaticienilor din unităţi atunci când din diverse cauze au fost 
probleme în funcţionarea aplicaţiilor informatice, iar situaţia creată depăşea posibilităţile de 
manevră ale unui ofiţer informatician din unitate, a inovat continuu şi astfel reuşind să  fie un 
actor important în cadrul acţiunii de desăvârşire a  sistemului informatic al instituţiei. 
 
”Cel mai bun consilier juridic” - Inspector Radu Vlad POJAN, Penitenciarul Târgu Mureş 

Activităţile derulate de domnul Radu Vlad Pojan sunt nenumărate, însă printre cele de 
referinţă se numără obţinerea, prin hotărâre judecătorească a unor cauze pentru Penitenciarul 
Târgu Mureş, lucrări şi misiuni cu impact important pentru sistemul penitenciar precum: activităţi de 
elaborare a unor materiale care vizează soluţionarea unor situaţii, contribuirea la elaborarea unui 
material, care a presupus un grad ridicat de complexitate, privitor la analizarea situaţiei şi 
formularea unor propuneri pentru rezolvarea problemelor legate de plata cu întârziere a drepturilor 
salariale ale personalului care deserveşte Centrul de Pregătire Sovata, cât şi a unor propuneri 
motivate privitoare la organizarea pe termen mediu şi lung a Centrului de Pregătire Sovata. 

De asemenea, domnul Radu Vlad Pojan a elaborat propuneri de modificare a Legii 
nr.293/2004 şi a făcut parte din mai multe comisii de la nivelul Penitenciarului Târgu Mureş. 
 
”Cel mai bun lucrător de secretariat şi arhivă” - Agent şef de penitenciare Marius Nicolae 
BUTNARU, Penitenciarul Iaşi 

În cadrul compartimentului secretariat, avându-se în vedere volumul şi complexitatea 
muncii desfăşurate, pentru desfăşurarea în bune condiţii a întregii activităţi este necesară o 
paletă largă de calităţi, de aptitudini şi abilităţi. Domnul Butnaru Marius-Nicolae a dat 
permanent dovadă de o bună capacitate de organizare şi planificare a activităţilor proprii, 
operativitate şi eficienţă în rezolvarea sarcinilor de serviciu, capacitatea de a lucra în echipă 
fiind un factor important în finalizarea tuturor sarcinilor de serviciu, sprijinind în mod constant 
colegii din cadrul compartimentului avându-se în vedere volumul de muncă, precum şi faptul că 
acesta deşi este încadrat pe funcţia de arhivar, desfăşoară şi activităţi de secretariat.  

De asemenea, a participat în cadrul comisiei de inventariere a documentelor clasificate, 
s-a implicat în transmiterea de propuneri pentru eficientizarea activităţii în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea aplicaţiei electronice a Deciziei Zilnice a unităţii, propuneri pentru modificarea 
procedurilor de lucru în sensul completării Deciziei nr. 452/2008, a emis puncte de vedere cu 
privire la noile completări şi modificări la Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a 
documentelor create în activitatea unităţii noastre. 
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”Cel mai bun ofiţer operativ” - Comisar şef Marin CALOTĂ, Penitenciarul Craiova 
Domnul Marin Calotă pune accent deosebit pe rezolvarea corectă şi în timp util a 

problemelor specifice muncii, relaţionează cu colegii, îndeplinind atribuţiile cu profesionalism, 
seriozitate şi principialitate, manifestă disponibilitate şi respect faţă de valoarea umană. 

S-a evidenţiat pe timpul desfăşurării activităţii profesionale prin implicarea în mod direct 
în coordonarea activităţilor de prevenire a evenimentelor negative precum şi prevenirea 
pătrunderii de obiecte interzise, a participat în mod direct în cadrul comisiilor ce îşi desfăşoară 
activitatea la nivelul penitenciarului şi a manifestat eforturi pentru identificarea de noi surse de 
venituri prin atragerea de beneficiari de forţă de muncă. 

A participat la elaborarea de proceduri privind cooperarea cu structurile din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

”Cel mai bun agent operativ” - Agent şef Marius ARDELIAN, Penitenciarul Jilava  
Domnul Ardelian Marius soluţionează în mod prompt sarcinile de serviciu prin folosirea 

judicioasă a timpului de lucru şi a mijloacelor avute la dispoziţie. Sub coordonarea sa, personalul 
din grupa de intervenţie a reuşit să  îndeplinească sarcinile specifice, fiind acordată o atenţie 
deosebită organizării şi executării  misiunilor  operative din penitenciar, precum şi de escortare a 
persoanelor private de libertate la  instanţele de judecată, spitale  din reţeaua  Ministerului 
Sănătăţii şi din reţeaua Ministerului Justiţiei, în vederea prevenirii evenimentelor negative. De 
asemenea, se ocupă de coordonarea pregătirii fizice, tehnice şi teoretice a grupei operative. 

A participat şi a coordonat activităţile de pază necesare pentru buna desfăşurare a 
Festivalului „Exit”, organizat la Teatrul  Nottara.  

De asemenea, a avut o contribuţie importantă pentru elaborarea „Manualului privind 
structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi 
pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare”. 
 

”Cel mai bun lucrător de resurse umane” - Comisar Marcel Florian BADEA, Penitenciarul 
de Minori şi Tineri Craiova 
 Domnul Marcel Florin Badea are o bogată experienţă în domeniul resurselor umane, 
fiind caracterizat ca un ofiţer cu o pregătire profesională foarte bună, ca un om de încredere 
care  îndeplineşte cu operativitate şi cu rezultate deosebite atribuţiilor specifice unei structuri de 
resurse umane şi formare profesionale dintr-un penitenciar, activităţi care sunt complexe, 
multiple, necesită un nivel înalt de pregătire şi asumare a răspunderii, se bucură de respect şi 
apreciere în rândul personalului, are capacitatea de conducere şi luarea deciziilor dând dovadă 
de demnitate, sobrietate, fermitate şi curaj. 
Are o preocupare permanentă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale proprii cât şi a 
personalului din subordine, ţinând cont şi de schimbările legislative din domeniul resurselor şi a 
reformei care se desfăşoară pe acest domeniu, a implementării procedurilor privind activitatea 
specifică, a punerii în aplicare a noilor ordine şi dispoziţii primite de la eşaloanele superioare 
privind modul de lucru unitar şi desfăşurarea de noi activităţi. 
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”Cel mai implicat lucrător în derularea proiectelor” – Subcomisar Alina Zamoşteanu, 
Centrul de Reeducare Buziaş 

Alina Zamoşteanu a fost membru în echipa de realizare a următoarelor proiecte: Model de 
parteneriat transnaţional pentru introducerea de inovaţie în scopul educării tinerilor instituţionalizaţi în 
centre de reeducare pentru o piaţă inclusivă a muncii - proiect de tip grant, Parteneriat European de 
Formare pentru o Societate Inclusivă - proiect strategic, For a Shared Archaeolog - proiect ce reuneşte 
parteneri din România, Portugalia, Italia şi Turcia, E-learning Educaţie pentru persoanele private de 
libertate şi profesionişti din sistemul penitenciar - proiect ce reuneşte parteneri din România, Italia, Franţa. 

De asemenea este membru în echipa de management a proiectului POSDRU/98/6.4/S/59820. 
Rolul pe care îl exercită în cadrul acestui proiect este acela de asistent manager, ceea ce presupune ca 
atribuţii: asigurarea funcţionării adminsitrativ-logistice a activităţilor; managementul informaţiilor 
(parteneri interni şi externi); organizarea întâlnirilor de planificare a activităţilor; realizarea de 
materiale de prezentare a proiectului; organizarea de evenimente/seminarii de prezentare a 
rezultatelor proiectului; organizarea schimburilor de experienţă; evaluarea proiectului. 
 

”Lucrătorul anului” - Comisar George AGHIORGHESEI, Penitenciarul Iaşi 
Ofiţerul dovedeşte o foarte bună pregătire profesională, lucrează foarte bine în echipă şi 

are capacitatea de a rezolva sarcinile primite cu uşurinţă. 
 A participat în mod direct la proiectele importante ale sistemului penitenciar fiind implicat tot 
mai mult în activităţi complexe care depăşesc sfera responsabilităţilor prevăzute în fişa postului. 
 Mereu, oferindu-şi disponibilitatea, s-a implicat în toate proiectele informatice de mare anvergură 
ale sistemului penitenciar. A avut întotdeauna rolul de mobilizator in echipele din care a făcut parte, ducând 
echipa spre rezultate deosebite. A adus o contribuţie importantă din punct de vedere informatic la 
automatizarea proceselor care stau la baza activităţii din mai multe sectoare ale sistemului penitenciar.  
 Lucrează cu acelaşi profesionalism şi eficienţă, în ambele subdomenii IT, analiză şi 
programare, precum şi administrare şi securitate tehnică de calcul, depăşindu-se pe sine în fiecare 
an de când s-a lansat acţiunea de modernizare şi dezvoltare a sistemului informatic al instituţiei. 
 

Cel mai bun penitenciar” – Penitenciarul Giurgiu 
Gradul de dificultate în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii din cadrul Penitenciarului Giurgiu, 

apărut ca urmare a creşterea numărului de deţinuţi datorate de profilare a penitenciarelor, dat fiind 
numărul extrem de redus de personal raportat la numărul mare de persoane private de libertate şi de 
misiunile specifice aferente, s-a agravat simţitor prin aplicarea măsurilor impuse de criza actuală care se 
manifestă în toate sectoarele şi instituţiile, inclusiv în penitenciare. În aceste condiţii, pe fondul lipsei 
acute de personal din cadrul tuturor sectoarelor de activitate, a fost din ce în ce mai greu să se găsească 
metode de motivare a personalului pentru acoperirea multitudinii şi complexităţii atât a misiunilor 
operative cât şi a sarcinilor suplimentare pe care le îndeplinesc aproape toţi angajaţii instituţiei. 

Cu toate acestea, Penitenciarul Giurgiu a depus eforturi deosebite în accesarea de fonduri europene 
pentru dezvoltare şi modernizare, în vederea creării condiţiilor pentru eficientizarea folosirii resurselor la 
nivelul Penitenciarului Giurgiu, în cursul anului 2010 fiind în implementare două proiecte din fonduri 
nerambursabile europene, unul având ca grup ţintă cadrele iar cel de-al doilea având ca grup ţintă deţinuţii. 
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”Cel mai bun director” - Comisar şef Cătălin Blazin STROE, Penitenciarul Jilava 
 Printre activităţile derulate de domnul Cătălin Blazin Stroe se numără: continuarea 
acţiunilor de eliminare a efectelor inundaţiilor, curăţeniei şi igienizare a Fortului 13 Jilava şi a 
demersurilor iniţiate pentru introducerea obiectivului în lista monumentelor istorice;  menţinerea 
unui climat organizaţional normal şi a unor standarde ridicate în desfăşurarea activităţilor, fapt 
concretizat în restaurarea unei ambianţe normale de muncă în rândul personalului şi reducerea 
considerabilă a numărului petiţiilor şi reclamaţiilor persoanelor private de libertate. 

De asemenea, domnul Stroe a manifestat o atenţie deosebită relativ la folosirea 
deţinuţilor pentru activităţi productive, cu plată, în mod eficient şi la parametrii maximi. În 
cursul anului 2010 Penitenciarul Bucureşti Jilava s-a situat pe locul II la veniturile obţinute din 
folosirea deţinuţilor la muncă şi pe locul I la numărul de deţinuţi folosiţi la activităţi lucrative.  

Eficienţa managerială a fost dovedită prin buna gestionare a resurselor umane, 
concretizată prin reducerea la minimum a orelor suplimentare prestate de personal, printr-o 
planificare riguroasă în serviciu şi compensarea integrală cu timp liber corespunzător, acolo  
unde a fost cazul. 
 

”Cea mai dinamică structură” - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar 
În cursul anului 2010, activitatea Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim s-a concentrat în 

primul rând asupra consolidării cadrului normativ în ceea ce priveşte siguranţa deţinerii, fără a 
neglija celelalte domenii date în responsabilitate (regim penitenciar, evidenţă deţinuţi şi 
organizarea muncii). 

Astfel, au fost modificate actele normative cu impact asupra executării pedepselor 
privative de libertate prin elaborarea Legii 83 pentru modificare şi completarea Legii 275/2010, 
a Hotărârii Guvernului 1013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a 
Legii 275 şi a Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea ANP. 

De asemenea, s-a creat cadrul legal privind modul de gestionare a incidentelor ce se pot 
produce în interiorul sau exteriorul locului de deţinere prin elaborarea Manualului pentru 
gestionarea incidentelor (Vol. I – Gestionarea incidentelor operaţionale şi Vol. II – Gestionarea 
incidentelor critice), Manualului de Proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor 
critice şi Manualului privind măsurile de prevenire şi reacţia la incidentele produse pe timpul 
transportului persoanelor private de libertate cu mijloace auto. 

În acelaşi timp, au fost elaborate şi alte acte normative cu impact asupra siguranţei 
deţinerii (Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, 
constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare, vol. 
1 – Siguranţa personală şi vol. 2 – Intervenţia structurilor specializate, Decizia privind 
Formularul privind istoricul escortării persoanelor private de libertate şi Decizia pentru 
acordarea dreptului la vizită şi pachet în baza unei aprobării prealabile).  

Modificarea şi completarea cadrului normativ au determinat elaborarea de noi proceduri 
scrise care pentru prima dată au fost însoţite de materiale audio-video pentru unele activităţi 
desfăşurate în sistem (transferarea deţinuţilor, folosirea mijloacelor de imobilizare şi altele). 
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Pentru perfecţionarea şi uniformizarea activităţilor pe linia asigurării legalităţii deţinerii 
au fost realizate Instrucţiunile privind ţinerea evidenţei nominale şi statistice a persoanelor 
private de libertate şi Normele minime de cazare a persoanelor private de libertate.  

Dar, simpla întocmire a unor acte normative trebuie apreciată întotdeauna ca fiind 
insuficientă. Din acest motiv, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea ANP şi a actelor normative subsecvente acestuia, s-a 
stabilit ca implementarea acestora să se realizeze etapizat, stabilindu-se paşi şi obiective de 
îndeplinit, concomitent cu deplasarea unor echipe de specialişti în unităţile subordonate pentru 
sprijinirea factorilor de conducere şi verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor. 

Concomitent cu aceste activităţi s-a dispus efectuarea unor studii aprofundate cu abordare 
interdisciplinară (siguranţă şi regim penitenciar, medical, psihologic, resurse umane) pentru a 
cunoaşte în detaliu activităţile care se desfăşoară în prezent la nivelul fiecărui penitenciar, în scopul 
dispunerii măsurilor necesare în vederea dezvoltării şi uniformizării acestora: studiul privind folosirea 
la muncă a persoanelor private de libertate şi studiul privind prevalenţa comportamentelor agresive în 
rândul persoanelor private de libertate, ambele derulate în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010. 

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului de pază, supraveghere şi acces pentru 
unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea Direcţiei Siguranţa 
Deţinerii a vizat în principal următoarele aspecte: 
a) implementarea sistemului electronic integrat de pază, supraveghere şi acces pentru 12 unităţi 
profilate pe custodierea persoanelor private de libertate din regim deschis şi semideschis, 
întocmindu-se în acest sens studiile de fezabilitatea, iar penitenciarele Brăila, Ploieşti, 
Pelendava şi Vaslui au primit avizul pentru demararea lucrărilor; 
b) realizarea proiectelor a trei tipuri de penitenciare standard, cu o capacitate de 500 de locuri 
pentru custodierea persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă 
siguranţă şi închis, semideschis şi deschis şi mixt; 
c) a fost întreprinse demersurile necesare pentru demararea unui program experimental de 
supraveghere a persoanelor private de libertate prin sisteme electronice de supraveghere. 
d) a fost implementat cu titlu experimental un program de monitorizare prin GPS a 
autovehiculelor specializate de transfer persoane private de libertate şi a fost demarat proiectul 
de îmbunătăţire a sistemului de comunicare între sediul unităţilor şi personalul aflat în misiuni 
prin intermediul staţiilor TETRA. 

Expresia bunei colaborării cu alte instituţii din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională 
s-a concretizat în încheierea Protocolul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor care vizează activităţile de interes comun. 

Nu în ultimul rând menţionăm faptul că importanţa activităţii DSDRP s-a reflectat şi în 
luarea măsurilor pentru prevenirea evenimentelor negative, cercetarea incidentelor produse în 
sistem, întocmirea de planuri de măsuri pentru limitarea fenomenului introducerii de obiecte 
interzise în penitenciar, echilibrarea efectivelor de deţinuţi în vederea respectării normelor 
minime de cazare, analizarea propunerilor de acordare a recompensei cu permisiunea de ieşire 
din penitenciar cu o durată mai mare de 24 de ore etc. 



 

                                                    Pagina 16

”Premiul de excelenţă” - Agent şef principal Florin ŞILOCHI, Şcoala Naţională de 
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 

Domnul Şilochi a iniţiat, organizat şi a participat efectiv la realizarea ediţiei I a 
Seminarului Tehnic Naţional de Taekwondo WTF, a contribuit semnificativ la promovarea 
imaginii unităţii şi a obţinut sponsorizări de la parteneri publici şi privaţi sub formă de materiale 
didactice şi fonduri necesare desfăşurării manifestărilor sportive. 

În activitatea derulată îndeplineşte cu rigurozitate şi profesionalism atribuţiile specifice  
funcţiei de cadru didactic, pregăteşte elevii pentru competiţii sportive naţionale, fapt concretizat 
prin  obţinerea de medalii şi a fost implicat activ în realizarea unui manual cuprinzând utilizarea 
mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare. 
 

”Cel mai bun sindicalist” – Agent şef principal Florin Şchiopu, Penitenciarul Târgu Jiu 
Domnul Florin Şchiopu este sindicalist încă de la demilitarizarea sistemului penitenciar, 

fiind unul dintre promotorii unei mişcări sindicale puternice şi independente în sistemul 
penitenciar. În prezent domnul Florin Şchiopu este vicepreşedinte FSANP - fiind direct responsabil 
de organizarea acţiunilor sindicale şi preşedinte al Sindicatului “Solidaritatea 2004″ Târgu Jiu. 

Domnul Florin Şchiopu este un negociator abil şi tenace, calitate pusă în aplicare la nivel 
de unitate şi la nivelul sistemului penitenciar cu ocazia negocierilor colective şi în şedinţele de 
dialog social. Domnul Florin Şchiopu conduce o organizaţie sindicală activă şi motivează prin 
exemplul personal colegii din Penitenciarul Târgu Jiu. 

Domnul Florin Şchiopu are o experienţă de 21 de ani în sectorul operativ şi îndeplineşte în prezent 
atribuţiile locţiitorului şefului de tură, fiind unul dintre cei mai apreciaţi agenţi din Penitenciarul Târgu Jiu. 
 

”Cel mai bun sindicalist” – Agent şef principal Călin Rotar, Penitenciarul Gherla 
O persoană echilibrată şi activă, implicat total în ce înseamnă mişcare sindicală, Călin 

Rotar întruneşte criteriile pe care SNLP le-a stabilit în motivarea desemnării şi anume dedicarea 
într-o situaţie specială în care s-a aflat un coleg, Adrian, pe parcursul anului 2010. 

Pentru acest coleg, domnul Călin Rotar a făcut toate demersurile care i-au stat în putinţă 
pentru a-l ajuta şi totodată pentru a-i susţine familia să facă faţă grelei încercări. Şi-a contactat 
direct colegii din sistem şi i-a implicat activ pe liderii sindicali în strângerea fondurilor necesare, 
a făcut adrese către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei pentru 
solicitare de sprijin financiar, a căutat sponsorizări, a activat servicii de Teledon, toate acestea 
în ciuda faptului că medicii din România nu-i mai ofereau nicio şansa lui Adrian. 

Fondurile strânse (aproape 1 miliard de lei vechi) ca urmare a eforturilor conjugate ale lui 
Călin Rotar şi ale salariaţilor din Penitenciarul Gherla dar şi din alte unităţi, precum şi a celorlalţi 
preşedinţi de filiale SNLP, cărora le transmitem întreaga noastră consideraţie pe aceasta cale, au 
permis  plata unor tratamente specifice în Austria, tratamente care au adus o ameliorare a bolii şi 
i-a conferit colegului zile preţioase de viaţă alături de familia sa din care fac parte şi doi copii 
minori. Chiar dacă în urma cu puţin timp Adrian a renunţat să mai lupte, extenuat de tratamentele 
dure şi de evoluţia galopantă a bolii, atât el cât şi familia sa au fost permanent conştienţi de apriga 
bătălie dusă de Călin Rotar care s-a încăpăţânat până în ultima secunda să spere şi nu dorea să 
accepte fatalitatea şi care i-a fost în tot acel timp alături în calitate de coleg şi de prieten.         ■ 
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Regimul răspunderii penale a minorului 
în viziunea noului Cod penal 

Profesor universitar dr. Petre DUNGAN 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Timişoara 

Universitatea de Vest Timişoara 

Unul din punctele centrale ale 
reformei produse prin noul Cod penal este 
rezervat modificărilor de ansamblu aduse 
instituţiei „Minorităţii”. 

Nu vom prezenta în cadrul acestui 
prim demers al nostru, decât modificările 
intervenite ,,Regimului răspunderii penale a 
minorului”, subliniind încă din această fază 
de început, că potrivit noii reglementări 
penale se renunţă complet la pedepsele 
aplicabile minorilor care răspund penal, în 
favoarea măsurilor educative, împărţite 
conform art. 115 Cod penal în măsuri 
educative neprivative de libertate şi măsuri 
educative privative de libertate. 

Pentru înţelegerea şi însuşirea într-o 
măsură cât mai corespunzătoare a noilor 
prevederi,vom purcede mai întâi la redarea 
conţinutului textului de lege şi apoi,la analiza 
acestor reglementări. 
 

Art. 113: Limitele răspunderii penale 
1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani 
nu răspunde penal. 
2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani 
răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a 
săvârşit fapta cu discernământ. 
3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani 
răspunde penal potrivit legii. 
  

1. Consideraţii generale 
La fel ca şi în reglementarea 

anterioară şi în noul Cod penal ,,Minoritatea” 
este tratată în Titlul V şi cuprinde un număr 

de 4 capitole cu 22 de texte incriminatorii, 
faţă de legea penală anterioară în care 
instituţia cercetată nu era structurată pe 
capitole, existând doar 13 articole.  

Din examinarea întregului conţinut al 
instituţiei minorităţii se poate constata că ne 
găsim în prezenţa unui sistem unitar de 
norme care, într-o ordine firească, sunt 
reglementate limitele răspunderii penale, 
consecinţele acesteia şi regimul măsurilor 
educative neprivative şi privative de 
libertate. 

Pornind de la această primă subliniere 
remarcăm grija pe care noul legiuitor o acordă 
acestei instituţii, sens în care vom arăta că 
punctul central al reformei în cazul acestei 
instituţii îl reprezintă renunţarea completă la 
pedepsele aplicabile minorilor care răspund 
penal în favoarea măsurilor educative, 
modificare prin care se abandonează sistemul 
mixt al consecinţelor răspunderii penale.  
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Dacă iniţial, prin proiectul Codului 
penal, se prevedea reducerea limitei de vârstă 
de la care este posibilă angajarea răspunderii 
penale a minorului - de la 14 la 13 ani, 
justificându-se aceasta prin cazuistica 
naţională în materia faptelor săvârşite de 
minorii sub vârsta de 14 ani cât şi prin 
reglementările penale ale unor state europene 
(în Franţa, Elveţia şi Marea Britanie minorul 
răspunde penal de la 10 ani, iar în Olanda şi 
Grecia de la 12 ani), prin adoptarea noului 
Cod penal s-a renunţat la această prevedere 
neinspirată, dacă este să avem în vedere pe de 
o parte, că nu tot ceea ce se reglementează în 
unele state europene este corect şi potrivit 
pentru legislaţia noastră, iar pe de altă parte, 
existenţa, în unele cazuri a discernământului 
anterior vârstei de 14 ani, nu îndreptăţeşte pe 
nimeni şi sub nici o formă, ca pentru unele 
cazuri izolate să generalizăm responsabilitate 
tinerei generaţii de la o vârstă fragedă. 

Grija pentru creşterea şi educarea 
minorilor trebuie să se reflecte nu numai prin 
preocuparea creării condiţiilor necesare 
dezvoltării armonioase şi echilibrate a 
acestora ci şi prin modul în care normele 
dreptului penal se referă în cuprinsul lor la 
protecţia minorilor atunci când sunt victime 
ale fenomenului infracţional, ori la o 
reglementare distinctă şi de protecţie atunci 
când sunt subiecţi activi ai faptelor prevăzute 
de legea penală. 

Din analiza normei care 
reglementează minoritatea se poate observa 
că în ambele legislaţii penale, legiuitorul nu a 
privit minoritatea ca pe o circumstanţă 
atenuantă legală susceptibilă a constitui doar 
caz de reducere a pedepsei, ci a acordat 
acestei instituţii de drept penal general locul 
şi rolul pe care îl merită, întrucât răspunderea 

penală a minorilor, consecinţele specifice 
acesteia, regimul măsurilor educative 
neprivative şi privative de libertate trebuie să 
se constituie într-un sistem unitar de norme 
care să reglementeze acest domeniu al 
delincvenţei juvenile. 

Infracţionalitatea sau criminalitatea 
minorilor, cu toate că este parte componentă a 
infracţionalităţii în general, prezintă anumite 
particularităţi determinate de anumite 
caracteristici biologice, psihologice şi sociale 
ale acestora, pe care le-a avut în vedere 
legiuitorul când a reglementat răspunderea lor 
penală.  

Legea penală dă cuvântului „minor” 
semnificaţia folosită şi de legea civilă, 
respectiv acea persoană care nu a împlinit 
vârsta de 18 ani, indiferent de sexul şi statutul 
acesteia, căsătorită sau nu. În legătură cu 
acest aspect arătăm că, femeia care se 
căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 
ani (art. 4 alin.1 şi 2 din Codul familiei) 
dobândind capacitate deplină de exerciţiu a 
drepturilor civile şi fiind astfel asimilată din 
punct de vedere civil cu majorul (art.8 din 
Decretul nr. 31/1954), nu devine major în 
sensul legii penale, astfel că în ipoteza 
săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală 
se vor avea în vedere dispoziţiile privitoare la 
regimul răspunderii penale a minorului. 

Se subliniază în mod corect în 
literatura de specialitate că viaţa fiecărei 
persoane are în mod firesc o desfăşurare 
proprie, parcurgând, în măsura în care 
realitatea o îngăduie, patru faze (etape) şi 
anume: copilărie, adolescenţă, maturitate şi 
bătrâneţe şi că, dreptul penal a considerat în 
problema privitoare la vârsta persoanei, că ar fi 
mai potrivit pentru reglementarea unor 
instituţii de drept penal să se adopte 
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terminologia folosită în dreptul privat care 
împarte persoanele în minore şi majore, astfel 
încât prin împrumutarea acestor termeni să se 
folosească terminologia de minoritate şi 
majoritate. 

Pornind de la cele subliniate mai sus 
se impune a se arăta că, atât în plan naţional 
cât şi internaţional au fost create reglementări 
prin care drepturile şi libertăţile copiilor să se 
bucure de o protecţiei efectivă şi clară.  

În sensul celor de mai sus arătăm că, 
potrivit art. 49 din Constituţia României copiii 
şi tinerii se bucură de un regim special de 
protecţie şi de asistenţă în realizarea 
drepturilor lor iar în conformitate cu art.1 din 
Convenţia cu privire la drepturile copilului 
prin „copil” se înţelege orice fiinţă umană sub 
vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care 
legea aplicabilă copilului stabileşte limita 
majoratului sub această limită. Potrivit art.2 
alin. 1, 2 şi 3 din convenţie, statele părţi se 
angajează să respecte şi să garanteze drepturile 
stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor 
din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, 
sex, limbă, religie, opinie politică sau altă 
opinie; statele părţi contractante vor lua toate 
măsurile de protejare a copilului împotriva 
oricăror forme de discriminare sau de 
sancţionare pe considerente ţinând de situaţia 
juridică, activitate, opiniile declarate sau 
convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor lor 
legali sau ale membrilor familiei sale şi că,în 
toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse 
de instituţiile de asistenţă socială publice sau 
private,de instanţele judecătoreşti, autorităţile 
administrative, organele legislative, interesele 
copilului vor prevala. 

Codul penal actual, ca şi cel anterior, 
face distincţie din punct de vedere al 
consecinţelor răspunderii penale între minorii 

care nu răspund penal şi cei care răspund 
penal. 

Se apreciază în mod corect în doctrină 
că faptele săvârşite de minori sunt considerate 
că prezintă un grad de pericol social mai 
redus decât atunci când sunt săvârşite de 
majori, motiv pentru care starea de minoritate 
constituie o cauză de diferenţiere a 
răspunderii penale şi, deci, a regimului de 
sancţionare, accentul punându-se pe 
prevenţie, atât antedelictuală, cât şi 
postdelictuală. 
 

2. Unele deosebiri faţă de reglementarea 
anterioară 

Aşa cum se poate constata din 
examinarea comparativă a instituţiei limitelor 
răspunderii penale în materia minorităţii în 
cele două reglementării nu există nicio 
modificare, nici în privinţa denumirii 
marginale şi nici în ceea ce priveşte 
conţinutul acesteia. 
 

3. Vârsta de la care o persoană poate fi 
subiect activ 

Problema vârstei de la care poată să 
înceapă răspunderea penală pentru minori 
prezintă o importanţă deosebită şi este 
reglementată diferit în decursul timpului, de 
la o legislaţie la alta. 

Stabilirea limitei inferioare până la 
care un minor nu răspunde penal, după cum şi 
fixarea limitei superioare de la care minorul 
răspunde penal au constituit prevederi 
diferite, având la bază diverse aprecieri legate 
în primul rând de prezenţa sau lipsa 
discernământului în momentul săvârşirii 
faptei. Cu titlu de exemplu vom arăta că în 
Codul penal român intrat în vigoare la data de 
1 mai 1865, dat fiind faptul că minoritatea 
constituia fie o cauză de incapacitate penală, 
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fie o cauză legală de atenuare a pedepsei,se 
aprecia că până la vârsta de 8 ani minorul nu 
răspunde penal (prezumţie absolută datorată 
incapacităţii penale), iar între 8-15 ani 
răspunderea era subordonată priceperii, 
minoritatea constituind fie o cauză de 
incapacitate penală când acesta a acţionat fără 
pricepere, fie o cauză de atenuare a pedepsei 
când minorul a acţionat cu pricepere. De 
precizat este faptul că, pentru această grupă 
de vârstă lipsa de pricepere se prezuma 
(prezumţie relativă) putându-se face proba 
contrară, iar între 15-20 de ani minorul 
răspundea penal necondiţionat; în Codul 
penal de la 1936 majoratul a fost fixat la 
vârsta de 19 ani iar minorul până la vârsta de 
14 ani nu răspundea penal; minorul cu vârsta 
cuprinsă între 14-19 răspundea penal dacă se 
dovedea că în momentul săvârşirii faptei a 
acţionat cu discernământ, iar după vârsta de 
19 ani răspunderea penală nu prezenta nici o 
condiţionare. La 2 ani de la intrarea în vigoare 
a acestui cod s-a apreciat că în materia 
minorităţii se impun mai multe modificări 
printre care şi cea legată de limitele de vârstă 
în care se antrenează sau nu răspunderea 
penală a minorului. Astfel, prin Legea din 24 
septembrie 1938 cele două limite se modifică 
în sensul că majoratul a fost fixat la 18 ani iar 
limita până la care minorul nu răspunde penal 
a fost coborâtă la 12 ani. 

Prin Codul penal din 1969 s-a stabilit 
că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani 
nu răspunde penal; minorul care are vârsta 
între 14-16 ani răspunde penal, numai dacă se 
dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ 
iar minorul care a împlinit vârsta de 16 ani 
răspunde penal. 

Aşa cum arătam, în noua reglementare 
penală sub aspectul limitelor răspunderii 

penale nu s-au produs modificări faţă de legea 
penală anterioară. 

Prin urmare, se apreciază unanim că 
până la vârsta de 14 ani minorul este 
prezumat că nu are discernământ, aceasta 
constituind o prezumţie absolută şi ca atare nu 
va răspunde penal. Minorul până la vârsta de 
14 ani este prezumat, în toate cazurile, că nu 
are capacitate de a înţelege semnificaţia 
socială a faptelor sale (în special caracterul 
antisocial al unei infracţiuni) şi nici de a-şi 
manifesta în mod conştient voinţa, prezumţie 
ce are – aşa cum am arătat - caracter absolut 
(juris et de jure) în sensul că nu este permis a 
se face, în nici un caz, proba contrarie. Între 
14-16 ani minorul va răspunde penal numai 
dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu 
discernământ, etapă ce se caracterizează prin 
lipsa relativă de răspundere penală a 
minorului care a comis o infracţiune. 

 

 

 

Existenţa sau inexistenţa discernămân-
tului se poate face numai printr-o expertiză 
psihiatrică, coroborată cu alte probe. 
Apreciem că în situaţia în care minorul cu 
vârsta între 14-16 ani săvârşeşte mai multe 
fapte prevăzute de legea penală pentru care nu 
a fost tras la răspundere penală, aceasta 
trebuie stabilită în fiecare cauză în parte. 

După împlinirea vârstei de 16 ani 
minorul este prezumat că a acţionat cu 
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discernământ şi prin urmare răspunde penal. 
Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani este 
prezumat în toate cazurile că are posibilitatea 
de a înţelege valoarea socială a faptelor sale şi 
de a-şi dirija în mod conştient voinţa şi 
implicit a-şi dirija acţiunea sau inacţiunea 
care constituie elementul material al 
infracţiunii,prezumţie ce are de asemenea 
caracter absolut (juris et de jure). 

Este evident că, în raport de modul de 
comitere a faptei, de antecedentele minorului 
privind starea de sănătate, etc., pe baza 
expertizei medico-legale se poate stabili în 
fiecare cauză supusă cercetării, existenţa sau 
inexistenţa discernământului. 

Unanim se consideră în literatura de 
specialitate că cele două stări, vârsta şi 
discernământul trebuie luate în considerare în 
raport de data săvârşirii infracţiunii. 

În literatura de specialitate se 
consideră în mod corect că atunci când o 
parte a acţiunilor (inacţiunilor) aparţinând 
infracţiunii continuate au fost comise în 
timpul minorităţii, cu discernământ, iar restul 
acţiunilor (inacţiunilor) după ce a devenit 
major, există o rezoluţie unică ce însoţeşte tot 
timpul acţiunea (inacţiunea) şi sunt îndreptate 
împotriva aceluiaşi subiect pasiv (art. 35 alin. 
1 Cod penal), iar infracţiunea se epuizează în 
momentul săvârşirii ultimei acţiuni 
(inacţiuni), infractorul va răspunde în calitate 
de major pentru infracţiunea continuată, în 
întregul ei. 

Reglementând limitele răspunderii 
penale, legiuitorul a înţeles să precizeze 
cazurile în care, în raport de vârsta şi 
discernământul minorului, acesta răspunde, 
sau nu, din punct de vedere penal, ca urmare a 
săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală 
şi pentru determinarea limitelor acesteia se 

impune a se avea în vedere etapele pe care 
minorul le parcurge de la naştere şi până la 
maturizarea sa.  
Art. 114: Consecinţele răspunderii penale 
1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii 
infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 
18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de 
libertate. 
2) Faţă de minorul prevăzut în alin. 1, se 
poate lua o măsură 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 închisoare 
de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe 
viaţă. 
 

1. Consideraţii generale 
 

Instituţia pe care o cercetăm reprezintă 
una din modificările de substanţă ale noii legi 
penale întrucât potrivit acesteia, faţă de 
minorul care răspunde penal se pot lua numai 
măsuri educative. 

Mai înainte de a se stabili care sunt 
consecinţele unei răspunderi penale trebuie să 
se constate existenţa acesteia, răspunderea 
penală trebuie stabilită, constatată în sarcina 
autorului întrucât ea nu apare automat odată 
cu săvârşirea faptei interzise de legea penală, 
ci numai ca urmare a constatării ei de către 
organele judiciare. 

Dacă dispoziţiile privitoare la limitele 
răspunderii penale au fost preluate din legea 
penală anterioară fără modificări, cele 
referitoare la consecinţele răspunderii penale 
sunt radical modificate. 
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Din examinarea conţinutului 
dispoziţiilor art. 114 Cod penal se constată că 
în reglementarea actuală s-a renunţat la 
sistemul mixt al sancţionării minorilor care 
răspund penal, instituindu-se un sistem unic al 
responsabilităţii dar nu prin aplicarea unei 
pedepse, ci prin luarea uneia din măsurile 
educative neprivative sau privative de 
libertate. 

Din lecturarea normei prevăzute în 
art. 114 Cod penal se poate observa că s-a 
acordat în mod firesc prioritate măsurilor 
educative neprivative de libertate, care prin 
finalitatea lor apar mai adecvate, mai fireşti 
în cadrul prevenţiei generale şi speciale, 
necesare corectării comportamentului şi 
educării minorilor care au săvârşit fapte 
prevăzute de legea penală prin realizarea 
scopului legii, acela al redării minorilor 
societăţii ca membrii utili ai acesteia. 

În sensul celor arătate mai sus în 
alineatul 1, se prevede că, faţă de minorul 
care la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta 
cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură 
neprivativă de libertate.  
 

2. Condiţii necesare luării măsurii educative 
neprivative de libertate 
 

Pentru luare uneia din măsurile 
educative neprivative de libertate prevăzute în 
art. 114 alin. 1, apreciem că sunt necesare 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 

 
- minorul să fi avut vârsta cuprinsă între 14 şi 
18 ani. 

Se observă din analiza acestei condiţii 
că măsura educativă neprivativă de libertate 
se poate lua în cadrul celor două limite 

speciale ale răspunderii penale a minorului, 
14 şi 18 ani. 

Din examinarea dispoziţiilor art. 113 
alin. 2 reiese că minorul care are vârsta 
cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde penal 
numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu 
discernământ, iar întrebarea care se pune este 
aceea, dacă şi în această situaţie se impune, 
pentru a se putea lua o astfel de măsură, a se 
stabili existenţa discernământului în 
momentul săvârşirii infracţiunii, având în 
vedere că nu ne aflăm în situaţia luării unei 
măsuri educative privative de libertate. 

Răspunsul la această întrebare este da, 
întrucât în toate situaţiile în care un minor 
săvârşeşte o infracţiune şi are vârsta cuprinsă 
între 14 şi 16 ani, stabilirea discernământului 
este obligatorie. 

Prin urmare, cadrul sancţiunii măsurii 
educative neprivative de libertate, este comun 
pentru toţi minorii care răspund penal. 

 
- să se fi săvârşit o infracţiune. 

Această condiţie presupune realizarea 
dispoziţiilor art. 15 Cod penal în sensul 
îndeplinirii celor patru trăsături pentru ca o 
faptă să constituie infracţiune, respectiv, să 
fie prevăzută de legea penală, să fie săvârşită 
cu vinovăţie, să fie nejustificată şi imputabilă 
persoanei care a comis-o. 

Potrivit art. 174 Cod penal prin 
săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei 
infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia 
dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca 
infracţiune consumată sau ca tentativă, 
precum şi participarea la comiterea acestora 
în calitate de coautor, instigator sau 
complice. 
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3. Condiţii necesare luării măsurii educative 
privative de libertate 

Din lecturarea dispoziţiilor art. 114 
alin. 2, se poate constata că faţă de minorul 
care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta 
cuprinsă între 14 şi 18 ani 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 închisoare 
de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe 
viaţă. 

Pornind de la analiza măsurilor 
educative ce se pot dispune faţă de minorii 
care răspund penal se constată că acestea 
reprezintă treptele unei scări care urcă în 
gravitate, am adăuga noi, atât în privinţa 
stabilirii celor două categorii de măsuri, cât şi 
în ceea ce priveşte stabilirea în cadrul 
aceleiaşi categorii de măsuri efective ce se pot 
dispune, în raport de criteriile generale de 
individualizare prevăzute în dispoziţiile art. 
74 Cod penal. 

Pentru aplicarea uneia din măsurile 
educative privative de libertate sunt necesare 
în afară de întrunirea cumulativă a celor două 
condiţii mai sus amintite şi de alte două 
condiţii prevăzute expres în lege, una legată 
de antecedenţa minorului şi alta privind 
pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea săvârşită de minor. 

Prin urmare, pentru a se putea aplica 
minorului o măsură educativă privativă de 
libertate se impune în cazul prevăzut de la lit. 
a, precum: 

- minorul să mai fi săvârşit anterior o 
infracţiune pentru care să i se fi aplicat o 
măsură educativă care a fost executată, ori a 
cărei executare a început înainte de comiterea 
infracţiunii pentru care este judecat . 

Din analiza acestei condiţii 
desprindem câteva cerinţe, fără de care 
măsura educativă privativă de libertate nu se 
poate dispune. 

În primul rând, este necesar ca faţă de 
minorul în discuţie, anterior să se fi aplicat o 
măsură educativă. Observăm că textul nu 
precizează natura măsurii educative luate, 
ceea ce înseamnă că indiferent dacă este 
vorba de o măsură educativă neprivativă de 
libertate ori o măsură educativă privativă de 
libertate, atâta timp cât s-a comis o 
infracţiune şi faţă de minor s-a luat una din 
aceste măsuri educative, se va dispune o 
măsură educativă privativă de libertate pentru 
noua infracţiune. 

În al doilea rând, este necesar ca în 
cadrul termenului de executare a primei 
infracţiuni, minorul să mai fi săvârşit o 
infracţiune. Nu se prevede în text ce fel de 
infracţiune sau ce grad de pericol social 
trebuie să aibă infracţiunea săvârşită anterior 
şi nici infracţiunea care atrage măsura 
educativă privativă de libertate. Pentru 
aplicarea măsurii educative privative de 
libertate prezintă importanţă momentul 
săvârşirii infracţiunii care atrage aplicarea 
acestei măsuri şi nu momentul descoperirii 
faptei. 

Pentru a se putea aplica minorului o 
măsură educativă privativă de libertate în 
cazul prevăzut la lit. b, se impune ca: 
- pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea săvârşită să fie închisoare de 7 
ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. 
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Deşi textul de lege nu prevede că în 
cazul acestei condiţii referirea la pedeapsa de 
7 ani se face cu trimitere la maximul special 
al pedepsei, în aprecierea luării măsurii 
educative a privării de libertate se va avea în 
vedere limita maximă a pedepsei prevăzute de 
lege pentru infracţiunea săvârşită şi nu 
pedeapsa aplicată în raport de cauzele de 
atenuare sau agravare a pedepsei. Pornind de 
la prevederile art. 33 Cod penal potrivit 
cărora tentativa se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracţiunea 
consumată ale cărei limite se reduc la 
jumătate, apreciem că în cazul în care 
infracţiunea săvârşită de minor a rămas în 
faza tentativei, pentru luarea măsurii 
educative privative de libertate se va avea în 
vedere pedeapsa astfel rezultată. 

 

 
 

La alegerea uneia sau alteia dintre 
categoriile de măsuri educative, neprivative 
sau privative de libertate, se vor avea în 
vedere dispoziţiile art. 114 Cod penal, iar în 
cadrul acestor categorii de măsuri, la 
aplicarea concretă a uneia sau alteia din 
măsuri vor fi avute în vedere criteriile 
generale de individualizare prevăzute în art. 
74 Cod penal.  
 

Art. 115: Măsurile educative 
1) Măsurile educative sunt neprivative de 
libertate sau privative de libertate. 

Măsurile educative neprivative de 
libertate sunt: 
a) stagiul de formare civică; 
b) supravegherea; 
c) consemnarea la sfârşit de săptămână; 
d) asistarea zilnică. 
2. Măsurile 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 un minor se face, 
în condiţiile art. 114, potrivit criteriilor 
prevăzute în art. 74. 

Dispoziţiile art.115 ale noii 
reglementări penale cuprind cele două 
categorii de măsuri educative ce se pot aplica 
minorilor care răspund penal. Aşa cum se 
poate observa din lecturarea normei enunţate 
alineatul 1, prezintă în ordinea crescătoare a 
gravităţii lor măsurile educative neprivative 
de libertate iar alineatul 2, enumeră măsurile 
educative privative de libertate. 

Observăm din examinarea 
dispoziţiilor enunţate că noua reglementare, 
renunţând la măsurile cu caracter represiv (la 
pedepsele ce se aplicau minorilor care 
răspundeau penal), a acordat o atenţie 
deosebită acelor măsuri cu conţinut educativ, 
care în raport de dispoziţiile art. 114 se împart 
în cele două categorii, măsuri educative 
neprivative şi privative de libertate. 

De aceea, pentru a răspunde 
necesităţilor de combatere a fenomenului 
infracţional juvenil, apreciem că prin noua 
lege penală s-a organizat, s-a instituit un 
sistem complet, unitar dar şi în acord cu 
tendinţa generală a dreptului european, de 
măsuri cu caracter educativ, menite a preveni 
şi reduce infracţionalitatea în rândul 
minorilor. În cadrul acestui sistem au fost 
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prevăzute, în raport de imperativele reeducării 
minorului infractor, un set de măsuri 
neprivative de libertate şi privative de 
libertate, într-o ordine deloc întâmplătoare 
reprezentând treptele unei scări de măsuri din 
ce în ce mai aspre în conţinut şi cu efecte 
pentru libertatea minorului din ce în ce mai 
pronunţate. 

În literatura de specialitate se susţine 
că măsurile educative sunt sancţiuni penale 
restrictive de drepturi şi libertăţi, dar cu un 
pronunţat caracter educativ, executarea lor 
fiind axată pe desfăşurarea şi completarea 
formării şcolare şi profesionale a infractorilor 
minori. Adăugăm noi că în principiu aşa stau 
lucrurile, cu excepţia măsurilor educative 
privative de libertate care presupun, fie 
internarea minorului într-o instituţie 
specializată în recuperarea acestuia unde va 
urma un program de pregătire şcolară şi 
formare profesională potrivit aptitudinilor 
sale precum şi programe de reintegrare 
socială, fie internarea minorului într-o 
instituţie specializată în recuperarea acestuia, 
cu regim de pază şi supraveghere, unde va 
urma diverse programe de pregătire şcolară şi 
formare profesională. 

Măsurile educative neprivative de 
libertate şi privative de libertate sunt măsuri 
ce pot fi înlocuite una cu alta sau modificate. 
Unui minor căruia i s-a aplicat o măsură 
educativă neprivativă de libertate în ipoteza în 
care a săvârşit o nouă infracţiune, fiind 
îndeplinite prevederile art. 114 alin. 2, i se va 
aplica una din cele două măsuri educative 
privative de libertate. 

Indiferent de natura măsurii educative 
aplicate minorului, trebuie precizat că acestea 
reprezintă sancţiuni jurisdicţionale, ceea ce 

înseamnă că aplicarea sau înlocuirea lor sunt 
de atributul instanţei de judecată. 

Vom reda mai jos unele aspecte 
prezentate în literatura de specialitate în 
legătură cu situaţia minorului care a săvârşit o 
infracţiune dar nu răspunde penal pentru că 
nu are împlinită vârsta de 14 ani, sau are 
vârsta între 14 şi 16 ani însă s-a dovedit că a 
săvârşit fapta fără discernământ, caz în care 
potrivit art. 80 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
comisia pentru protecţia copilului sau instanţa 
de judecată, la propunerea direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a 
cărei unitate administrativ-teritorială se află 
copilul, când nu există acordul părinţilor, 
dispune una din măsurile de protecţie specială 
prevăzute în art. 55 lit. a, şi c, respectiv 
plasamentul şi supravegherea specializată; 
plasamentul reprezintă o măsură de protecţie 
specială, cu caracter temporar, care poate fi 
dispusă, după caz, la o persoană sau la o 
familie, la un asistent maternal sau la un 
serviciu de tip rezidenţial, iar prin 
supraveghere specializată se înţelege 
menţinerea copilului în familia sa, sub 
condiţia respectării de către acesta a unor 
obligaţii precum frecventarea cursurilor 
şcolare, utilizarea unor servicii de îngrijire de 
zi, urmarea unor tratamente medicale, 
consiliere sau psihoterapie, interzicerea de a 
frecventa anumite locuri sau de a avea 
legături cu anumite persoane. Dacă 
menţinerea în familie nu este posibilă sau 
atunci când copilul nu îndeplineşte obligaţiile 
stabilite în seama sa, comisia pentru protecţia 
copilului sau instanţa de judecată, după caz, 
poate dispune plasamentul în familie extinsă 
sau    în   familie   substitutivă,     precum     şi 
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îndeplinirea de către copil a obligaţiilor 
menţionate. Dacă fapta săvârşită de copilul 
care nu răspunde penal prezintă un grad 
ridicat de pericol social,precum şi în cazul în 
care copilul săvârşeşte în continuare fapte 
penale, comisia pentru protecţia copilului sau 
instanţa de judecată, după caz, dispune, pe 
perioadă determinată, plasamentul copilului 
într-un serviciu de tip rezidenţial specializat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 115 alin. 1 
punctul 1, măsurile educative neprivative de 
libertate sunt : 
a) stagiul de formare civică; 
b) supravegherea; 
c) consemnarea la sfârşit de săptămână; 
d) asistarea zilnică. 

Potrivit dispoziţiilor art.115 alin.1 
punctul 2, măsurile educative privative de 
libertate sunt : 
a) internarea într-un centru educativ; 
b) internarea într-un centru de detenţie. 

Alineatul 2 al textului invocat prevede 
că alegerea măsurii educative care urmează să 
fie luată faţă de un minor se face, în condiţiile 
art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 
74. 
Art. 116: Referatul de evaluare 
1) În vederea efectuării evaluării minorului, 
potrivit criteriilor 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 educative 
sau a obligaţiilor impuse se întocmeşte în 
toate cazurile în care instanţa dispune asupra 

măsurilor educative ori asupra modificării sau 
încetării executării măsurii educative. 
 

1. Consideraţii generale 
 

Pe parcursul executării măsurii 
educative, minorul este supus unei 
permanente evaluări ce se realizează prin 
anumite organisme specializate. Potrivit 
dispoziţiei art.1 din Ordonanţa nr. 92 din 29 
august 2000 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de reintegrare 
socială a infractorilor şi de supraveghere a 
executării sancţiunilor neprivative de 
libertate, cu modificări şi completări, în 
vederea reintegrării sociale a persoanelor 
care au săvârşit infracţiuni şi a 
supravegherii executării obligaţiilor stabilite 
de instanţa de judecată în sarcina acestora, 
au fost înfiinţate serviciile de reintegrare 
socială a infractorilor şi de supraveghere a 
executării sancţiunilor neprivative de 
libertate. Prin dispoziţia art. 35 din Legea 
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 
asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor denumirea „servicii de 
reintegrare socială a infractorilor şi de 
supraveghere a executării sancţiunilor 
neprivative de libertate” sau denumirea 
„servicii de reintegrare socială şi 
supraveghere” se înlocuieşte cu denumirea 
,,servicii de protecţie a victimelor şi 
reintegrare socială a infractorilor”, iar 
potrivit art. 79 din Legea nr. 123/2006 
privind statutul personalului din serviciile 
de probaţiune denumirea „servicii de 
protecţie a victimelor şi reintegrare socială 
a infractorilor” se înlocuieşte cu denumirea 
„servicii de probaţiune”, denumire cu care 
vom opera pe parcursul analizei întreprinse 
în cadrul materiei privind minoritatea.  
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Din examinarea normei prevăzute în 
art. 116 Cod penal se poate constata că 
aceasta cuprinde în mod distinct (alineatul 1 
şi 2) două referiri cu privire la scopul 
referatului de evaluare, unul privind evaluarea 
minorului potrivit criteriilor generale de 
evaluare şi alte obligaţii ce pot fi impuse de 
către instanţa de judecată şi cel de-al doilea 
vizând modul de respectare a condiţiilor de 
executare a măsurii educative sau a 
obligaţiilor impuse de către instanţă. 
 

2. Evaluarea minorului potrivit criteriilor 
generale de individualizare a măsurii 
educative 
 

Potrivit art. 116 alin. 1, în vederea 
efectuării evaluării minorului şi în scopul 
stabilirii naturii şi duratei programelor de 
reintegrare socială pe care minorul ar trebui 
să le urmeze instanţa de judecată va solicita 
serviciului de probaţiune întocmirea unui 
referat care să cuprindă şi propuneri motivate 
privind natura şi durata acestor programe.  

Printre multiplele atribuţii pe care le 
au serviciile de probaţiune se înscrie şi aceea 
prevăzută în art. 11, alin. 1, lit. d, în sensul 
întocmirii, la cererea organelor de urmărire 
penală sau a instanţelor de judecată, referate 
de evaluare a minorilor care au săvârşit 
infracţiuni, pentru ca în raport de acestea şi 
având la bază criteriile generale de 
individualizare prevăzute în art. 74, instanţa 
de judecată să poată aprecia asupra măsurii 
educative ce se aplică minorului. 

Este adevărat că prevederile art. 74 
Cod penal se referă la criteriile generale de 
individualizarea pedepsei şi că sancţiunea 
aplicată minorului nu mai este o pedeapsă – 
potrivit noii legi penale – însă, pentru a stabili 
natura măsurii educative şi după aceea durata 

acesteia, este necesar ca pe lângă probele 
aflate la dosarul cauzei să se recurgă şi la 
referatul de evaluare în aşa fel încât,faţă de 
minorul care a săvârşit o infracţiune să se 
dispună cea mai potrivită măsură educativă şi 
cel mai adecvat program de reintegrare 
socială. 

Din dispoziţia art. 116 alin. 1, se mai 
desprinde şi faptul că, prin acelaşi referat 
consilierul de probaţiune din cadrul 
serviciului de probaţiune arondat pe lângă 
fiecare tribunal (art.6 alin.3 din ordonanţa 
amintită) poate insera motivat şi alte obligaţii 
pe care instanţa de judecată să le dispună faţă 
de minor, obligaţii care ar fi de natură să 
influenţeze conduita generală şi perspectivele 
reintegrării în societate. 

Apreciem că întocmirea unor astfel de 
referate se pot face şi la cererea organului de 
urmărire penală în faza cercetării penale, în 
aşa fel încât instanţa de judecată odată 
sesizată cu cauza penală să aibă toate 
elementele, datele şi informaţiile necesare 
pentru a putea aplica, în spiritul prevederilor 
art. 114 Cod penal, măsura educativă cea mai 
potrivită. 

Potrivit dispoziţiilor din partea 
generală a Codului penal nou (art.74) 
criteriile generale de individualizare a 
pedepsei şi care în conformitate cu 
dispoziţiile art. 115 alin. 2, vor fi avute în 
vedere la alegerea măsurii educative care 
urmează a fi luată faţă de minorul care a 
săvârşit o infracţiune sunt: 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; 
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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. 

Deşi terminologia folosită de legiuitor 
în cadrul alineatului 1, se referă numai la 
„referat” din conţinutul textului deducem că 
este vorba tot de „referat de evaluare” 
deoarece în normă se foloseşte expresia, „în 
vederea efectuării evaluării minorului”. Am 
făcut această precizare pe de o parte pentru 
faptul că la alineatul 2, legiuitorul foloseşte în 
mod expres sintagma „referat de evaluare”, 
iar pe de altă parte pentru că în conţinutul 
ordonanţei amintite la art. 11 alin. 1 lit. d şi 
art. 12 se foloseşte sintagma „referat de 
evaluare”. 

 

3. Evaluarea minorului privind respectarea 
condiţiilor de executare a măsurilor 
educative 
 

Consilierii de probaţiune au obligaţia 
de a întocmi referate de evaluare privind 
modul în care minorul respectă condiţiile de 
executare a măsurii educative sau a 
obligaţiilor fixate de instanţă. 

Din redactarea alin. 2, desprindem 
concluzia că, referatele de evaluare specifice 
acestui gen de evaluări se referă la două 
situaţii distincte: 

a) atunci când se verifică respectarea 
condiţiilor de executare a măsurii educative. 

În legătură cu această 
situaţie,consilierul de probaţiune trebuie să 
cuprindă în referatul de evaluare a minorului 
faţă de care s-a aplicat una din măsurile 
educative neprivative de libertate, dacă acesta 
respectă sau nu condiţiile de executarea 
măsurii educative aplicate, dacă această 
nerespectare se datorează relei-credinţe sau 
nu, propunând instanţei de judecată 
prelungirea sau înlocuirea măsurii luate cu o 
altă măsură educativă neprivativă de libertate 
sau chiar cu o măsură educativă privativă de 
libertate, cu respectarea cerinţelor legale. 
b) atunci când se verifică dacă obligaţiile 
impuse minorului pe durata executării măsurii 
educative neprivative de libertate sunt sau nu 
respectate, executate. 

În varianta verificării respectării 
obligaţiilor impuse,în referatul de evaluare se 
va specifica dacă pe parcursul supravegherii 
au intervenit motive care să justifice 
impunerea unor noi obligaţii, sporirea, 
diminuarea sau încetarea executării unora 
dintre acestea. 
 

4. Conţinutul referatului de evaluare 
 

Potrivit art. 12 din ordonanţa citată, 
referatul de evaluare solicitat serviciului de 
probaţiune are caracter consultativ şi de 
orientare, la întocmirea lui putându-se 
colabora cu psihologi, cadre didactice, 
sociologi, medici sau alţi specialişti. 

Deşi nici un alt text din conţinutul 
Titlului V privind „Minoritatea” nu prevede 
ce anume ar trebui să cuprindă un referat de 
evaluare şi nici nu se face trimitere la 
dispoziţiile vreunei legi speciale,  apreciem că 
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această aparentă lipsă, este complinită cu 
dispoziţiile art. 500 din proiectul Codului de 
procedură penală şi prevederile art. 12 alin. 1 
din Ordonanţa nr. 92/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de 
reintegrare socială a infractorilor şi de 
supraveghere a executării sancţiunilor 
neprivative de libertate, cu modificările 
ulterioare. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile 
procedurale în cauzele cu inculpaţi minori 
referatul de evaluare este obligatoriu sau nu a 
fi solicitat în raport de faza de cercetare în 
care se află cauza. În situaţia în care cauza cu 
inculpatul minor se află în faza cercetării 
penale,organul de urmărire penală poate să 
solicite, atunci când consideră necesar, 
efectuarea referatului de evaluare de către 
serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul 
în a cărui circumscripţie teritorială îşi are 
locuinţa minorul. Dimpotrivă, în situaţia în 
care, cauza respectivă se află pe rolul 
instanţei, aceasta are obligaţia să dispună 
efectuarea referatului de evaluare de către 
serviciul de probaţiune, iar în ipoteza în care 
efectuarea referatului de evaluare a fost 
solicitată în cursul urmăririi penale, 
dispunerea referatului de către instanţa de 
judecată este facultativă, eventual putându-se 
dispune completarea referatului existent ori 
întocmirea altuia adecvat momentului 
judecării cauzei. 

Referatul de evaluare, indiferent de 
faza de cercetare în care a fost efectuat, are 
rolul de a furniza organului judiciar date 
privind persoana minorului şi perspectivele de 
reintegrare socială a acestuia. 

 

De precizat este faptul că referatul de 
evaluare se realizează în conformitate cu 
structura şi conţinutul prevăzut de legislaţia 
specială care reglementează activitatea 
serviciilor de probaţiune, respectiv Ordonanţa 
nr. 92/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de reintegrare socială 
a infractorilor şi de supraveghere a executării 
sancţiunilor neprivative de libertate,cu 
modificările ulterioare. 

 

 
 

Potrivit ordonanţei citate referatul de 
evaluare solicitat serviciului de probaţiune va 
conţine date privind persoana minorului, 
nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, 
factorii care îi influenţează sau îi pot influenţa 
conduita generală, precum şi perspectivele 
reintegrării în societate. 

Prin referatul de evaluare, serviciul de 
probaţiune poate face propuneri motivate cu 
privire la măsurile educative ce pot fi luate 
faţă de minor propuneri care, în contextul 
celorlalte probe existente la dosar, vor 
conduce instanţa de judecată, nu numai la 
luarea celor mai potrivite măsuri educative 
sau prelungirea sau înlocuirea acestora,dar şi 
la modificarea sau încetarea executării 
obligaţiilor impuse.                     ■
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Penitenciarul - excludere sau incluziune socială? 
- un răspuns din perspectiva proiectelor strategice - 

Inspector principal de penitenciare Corina GRUIA 
Serviciul Cooperare şi Programe - ANP 

Pornim de la ideea că oamenii sunt 
unici - temperamente diferite, aptitudini mai 
mult sau mai puţin dezvoltate, caractere 
structurate în mod particular. Au educaţie 
diferenţiată, motivaţie individuală şi şanse 
inegale în viaţă; un stil propriu în relaţionarea 
interpersonală, o perspectivă personală asupra 
existenţei.  

Pro-sociali sau nu, societatea ne 
include pe toţi. Şi tot ea acceptă faptul că, în 
încercarea de bună orientare socială, unii din 
„copiii ei” sunt pierduţi. 

Cauzele pot fi îndelung analizate, se 
pot găsi factorii responsabili. Ceea ce ne 
interesează în contextul de faţă este însă 
modalitatea în care continuă existenţa lor 
după ce, pentru ei, societatea-mamă îşi 
închide braţele iar penitenciarul îşi deschide 
porţile…  

Penitenciarul încearcă recuperarea, 
prin iniţiala separare de ceilalţi (care nu au 
greşit, sau nu au greşit chiar atât de rău, sau 
care nu au greşit încă...), fără a izola de ceea 
ce înseamnă social, pentru că, de fapt, 
revenirea din detenţie se face tot în societate. 

Eforturile vizează într-o manieră 
specială populaţia carcerală de vârstă tânără - 
aflată încă la începutul traseului existenţial şi 
al cărei proces formativ de structurare a 
personalităţii nu este pe deplin finalizat. 

“Îmbunătăţirea accesului tinerilor 
aflaţi în penitenciare la programe de formare 
profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe 
parcursul şi după executarea pedepsei”- 
POSDRU/15/6.2/S/8/4127 – este un proiect 

cofinanţat din Fondul Social European, 
Programul Operaţional de Dezvoltare a 
Resurselor Umane 2007-2013.  

Partener în cadrul proiectului, 
CFCECAS - Centrul de Formare Continuă şi 
Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială 
(România), face referire la specificul 
proiectului: este un proiect strategic conceput 
de un grup de experţi români şi austrieci, ca 
răspuns la nevoile specifice de formare a 
tinerilor şi a personalului care lucrează cu 
aceştia, în cadrul penitenciarelor pentru minori 
şi tineri. 

Proiectul se derulează în perioada 
02.12.2008 – 01.12.2011 şi a fost conceput ca 
un program de învăţare prin schimb de 
experienţă, asistenţă şi transfer de competenţe 
psiho-pedagogice, realizat între personalul 
Penitenciarului De Tineri din Gerarsdorf 
(Austria) şi Penitenciarele pentru Minori şi 
Tineri din Craiova şi din Tichileşti (România). 
Acest proces este susţinut de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor (România), 
Direcţia Penitenciară din Ministerul de Justiţiei 
(Austria), Federaţia Asistenţilor Sociali 
(Austria) şi Centrul de Formare Continuă şi 
Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială 
(România). 

Proiectul a fost conceput având în 
vedere constantele eforturi depuse de 
România pentru integrare europeană. Astfel, 
ca model pentru dezvoltarea conceptului de 
dezvoltare profesională a personalului 
angajat în cadrul penitenciarelor pentru tineri 
şi a tinerilor din penitenciare a fost ales 
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Penitenciarul pentru Tineri din Gerarsdorf – 
Austria, deoarece modelul austriac de 
formare şi integrare pe piaţa muncii este unul 
din cele mai eficiente din Europa. 

Obiectivul general al proiectului este 
acela de a creşte gradul de incluziune socială 
a tinerilor din penitenciare prin facilitarea 
participării lor la programe de calificare pe 
perioada executării pedepsei, precum şi de a 
dezvolta serviciile de suport care să 
faciliteze accesul şi menţinerea pe piaţa 
muncii a acestor persoane după liberarea din 
penitenciar. S-a pornit de la argumentul că o 
calificare şi certificare neadaptate la piaţa 
muncii limitează accesul tinerilor la locuri de 
muncă adecvate după liberarea din 
penitenciare, reduce accesul lor la bunuri şi 
servicii sociale şi prin aceasta creşte riscurile 
de marginalizare, excluziune socială şi 
recidivă infracţională. 

Proiectul vine să susţină: 
 pe de o parte crearea şi implementarea 

conceptului de formare a competenţelor 
profesionale şi sociale pe durata executarea 
pedepsei pentru tinerii aflaţi în penitenciare, 
prin activităţi de tipul: 
- consiliere şi orientare profesională; 
- formare competenţelor sociale; 
- formare pentru self-marketing; 
- formare pentru o viaţă auto-
determinată; 
- formare de abilităţi profesionale. 

 iar pe de altă parte pregătirea 
personalului închisorii pentru dezvoltarea 
competenţelor socio-pedagogice care să 
susţină dezvoltarea profesională şi personală a 
tinerilor care execută pedepse privative de 
libertate. 

Proiectul se adresează totodată: 
- operatorilor economici din economia 
formală pentru a utiliza forţa de muncă oferită 
de tinerii care se liberează din penitenciar, în 
funcţie de pregătirea profesională a acestora 
şi de potenţialul de dezvoltare profesională; 
- serviciilor de asistenţă socială şi de 
ocupare a forţei de muncă pentru a oferi 
suport şi îndrumare tinerilor după liberarea 
din penitenciar. 

În prezent, în cadrul proiectului aflat 
în derulare se realizează ateliere ocupaţionale 
– atelier confecţionare ambalaje carton; 
bucătărie; atelier fier forjat (Penitenciarul 
pentru Minori şi Tineri din Craiova), precum 
şi brutărie; moară; atelier tâmplărie 
(Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din 
Tichileşti). Apreciind importanţa relaţionării 
permanente între partenerii implicaţi în 
proiect, s-au organizat vizite de lucru, 
schimburi de experienţă şi seminarii regionale 
de promovare a activităţilor şi serviciilor 
dezvoltate. Beneficiari ai proiectului sunt toţi 
actorii sociali activi pe piaţa muncii, de aceea 
se pune accent pe interacţiunea între membrii 
grupurilor ţintă aflaţi în cele două 
penitenciare şi angajatori, prin organizarea de 
activităţi de self-marketing (consiliere 
vocaţională şi pregătire pentru găsirea unui 
loc de muncă prin valorizarea competenţelor 
dobândite). 

În concluzie, apreciem că acest 
demers de reintegrare socială este util tuturor. 
Eforturile celor implicaţi de a depăşi 
dificultăţile inerente unui astfel de proiect 
derulat pe o perioadă mare de timp, stau la 
baza experienţei câştigate, ce poate fi folosită 
cu succes pe viitor şi în cadrul altor aplicaţii.■ 
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Penitenciarul Bucureşti-Jilava 

Subcomisar de penitenciare Cristian Erving MICU 
Purtător de cuvânt Penitenciarul Jilava 

Situat în raza administrativ teritorială 
a comunei Jilava, la 10 km sud de Bucureşti 
şi la 3 km nord-est de comuna Jilava, 
Penitenciarul Bucureşti–Jilava a fost înfiinţat 
în 1907, în Fortul nr.13 Jilava - unul din cele 
18 forturi care făceau parte dintr-un sistem de 
apărare circulară construite în perioada 1860-
1870 în jurul oraşului Bucureşti, cu scopul 
apărării Capitalei de atacurile armatelor 
turceşti. 

Jilava, unul dintre cele mai mari, a 
fost transformat în 1907 în închisoare militară 
fiind subordonată statului major al armatei, 
până în 1948, când a trecut în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne. În anul 1907, 
în Penitenciarul Jilava au fost depuşi sute de 
ţărani din judeţul Ilfov, arestaţi pentru că au 
participat la răscoalele ţărăneşti ce au avut loc 
în primăvara anului 1907. În perioada 
primului război mondial, Fortul Jilava a fost 
populat cu deţinuţi proveniţi din rândurile 
militarilor care refuzau să se prezinte la 
încorporare sau pentru alte infracţiuni cu 
caracter militar, mulţi din ei fiind condamnaţi 
la moarte şi executaţi în “Valea Piersicilor”. 
După ocuparea oraşului Bucureşti de către 
trupele germane, în închisoare au fost aduşi 
prizonieri de război. Încă din timpul 
războiului şi în special după aceea, până la 23 
august 1944, Penitenciarul Jilava, deşi era 
închisoare militară, a devenit locul de 
detenţie, atât preventivă cât şi după 
condamnare, pentru deţinuţii politici, care 
după legile în vigoare în acea perioadă, nu 
trebuiau să stea într-o închisoare militară.  

În timpul celui de-al doilea război 
mondial în Penitenciarul Jilava au fost aduşi 
să-şi execute pedeapsa militari, soldaţi, ofiţeri 
şi subofiţeri ai armatei române.  

În afară de deţinuţii de drept comun şi 
de deţinuţii politici, în Jilava au fost închişi de 
legionari, în 1940, şi o serie de politicieni şi 
alţi salariaţi din aparatul de stat pe care poliţia 
legionară i-a suprimat în celulele închisorii în 
noaptea de 26/27.11.1940.  

 
La 1 august 1967 în Penitenciarul 

Jilava au fost deţinute persoane care au 
săvârşit infracţiuni contra securităţii statului, 
deţinuţi de drept comun, înrăiţi şi 
recalcitranţi, indiferent de starea de recidivă, 
infracţiunea comisă şi condamnare, deţinuţi 
cărora li se aplica un regim sever, foşti 
evadaţi din unităţile Direcţiei Generale a 
Penitenciarelor şi deţinuţi care nu erau folosiţi 
la muncă. În anul 1973 a fost dat în folosinţă 
blocul nou în care au fost cazaţi deţinuţii 
minori, bloc care era format din Centrul de 
primire, observare şi repartizare minori şi 
Penitenciarul pentru minori. 

Ulterior, în anul 1977 în locul 
Penitenciarului pentru minori a luat fiinţă 
Penitenciarul de tineri Bucureşti care a 
funcţionat până în anul 1988 când, prin  
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demolarea Penitenciarului Rahova, populaţia 
de acolo a fost transferată la Penitenciarul de 
tineri Bucureşti, începându-se extinderea 
spaţiilor de deţinere cu încă un corp de 
clădire, finalizat în anul 1990. 

Unul din cele mai dure momente din 
istoria Penitenciarului Bucureşti–Jilava îl 
constituie revolta deţinuţilor imediat după 
Revoluţia din Decembrie 1989, persoanele 
private de libertate au reuşit să iasă din 
camere prin forţarea uşilor, să se urce pe 
clădiri iar în unele locuri au forţat 
dispozitivele de pază, cerând punerea în 
libertate deşi nu beneficiau de acest act de 
clemenţă. Revolta a durat 44 zile 
(17.12.1989-31.01.1990). 

 
În 29 iunie 1994, în interiorul locului 

de deţinere a fost construită o capelă. Aici 
sunt oficiate slujbe religioase atât duminica 
cât şi în sărbătorile religioase ortodoxe 
importante, la ele putând participa toate 
persoanele private de libertate care doresc.  

În prezent Penitenciarul Bucureşti– 
Jilava are o capacitate de cazare de peste 1500 
de locuri. Media persoanelor private de 
libertate aflate în Penitenciarul Bucureşti– 
Jilava, în ultima perioadă, se încadrează între 
1400 şi 1550. Această unitate este profilată 
pentru deţinerea persoanelor private de 
libertate repartizate să execute pedeapsa în 
regim semideschis şi deschis, cu domiciliile 
în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu şi 
Teleorman, dar şi a persoanelor private de 

libertate clasificate în acelaşi regim cu 
domiciliile în alte zone decât cele menţionate, 
dar cu afaceri judiciare la instanţele din 
Bucureşti şi judeţele menţionate anterior. 

Penitenciarul este organizat pe 7 secţii 
de deţinere interioară, 6 dintre acestea fiind 
împărţite la nivelul a două tronsoane şi o 
secţie de deţinere separată de blocul principal, 
unde sunt cazaţi deţinuţii individualizaţi 
exclusiv în regim deschis.  

Penitenciarul Bucureşti–Jilava asigură 
prezentarea persoanelor private de libertate la 
instanţe de judecată şi organe judiciare de pe 
raza Municipiului Bucureşti, precum şi din 
judeţul Ilfov, la spitale din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Militar 
Central şi primeşte persoane private de 
libertate condamnate la pedepse definitive sub 
5 ani de la IGPR, IPJ Ilfov, DGPM Bucureşti 
şi secţiile de poliţie din subordinea acestora, 
asigurând încarcerarea acestora în perioada de 
observare şi carantină. 

De asemenea Penitenciarul Bucureşti– 
Jilava asigura paza a două obiective externe 
unităţii, respectiv ferma agricolă din comuna 
Comana, jud. Giurgiu şi locaţia Pantelimon.  

Pregătirea şi dezvoltarea profesională 
continuă a personalului, precum şi folosirea 
acestuia în conformitate cu funcţiile pe care le 
ocupă în statul de organizare al unităţii 
constituie priorităţi ale conducerii 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava.  

Penitenciarul Bucureşti Jilava a fost 
unitate–pilot pentru implementarea 
modalităţii de pregătire prin intermediul 
platformei e-learning. 

La data de 31 decembrie 2010 erau 
încadrate 506 funcţii, din care 57 ofiţeri, 440 
agenţi şi 9 personal civil din 706 funcţii 
prevăzute în statul de organizare al unităţii. 
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Personalul din toate sectoarele de 
activitate reuşeşte prin activitatea desfăşurată 
să asigure legalitatea deţinerii, respectarea 
drepturilor persoanelor private de libertate, 
asigurarea unui grad de siguranţă 
corespunzător al misiunilor încredinţate, un 
climat de stabilitate precum şi o bună 
deschidere şi transparenţă în relaţia cu 
societatea civilă. Prezentarea persoanelor 
private de libertate la sediile instanţelor de 
judecată şi organelor de urmărire penală, 
asigurarea separaţiunii persoanelor private de 
libertate pe secţii şi camere de deţinere, 
asigurarea unui pat individual fiecărei 
persoane private de libertate aflate în custodie 
precum şi acordarea tuturor celorlalte drepturi 
prevăzute de lege constituie priorităţi 
permanente ale conducerii penitenciarului. În 
luna septembrie 2010 a fost introdus sistemul 
de acordare a vizitei ca urmare a unei 
planificări prealabile. Chiar dacă la început a 
fost privit cu scepticism, pe parcurs sistemul 
şi-a dovedit eficienţa, timpul de vizită a 
crescut semnificativ iar timpul de aşteptare al 
vizitatorilor s-a redus simţitor. 

 

 
 

De asemenea încasarea la timp a 
sumelor datorate de clienţi şi debitori, pentru 
a asigura resurse financiare suplimentare faţă 
de alocaţiile bugetare precum şi aducerea de 
venituri prin folosirea la muncă a deţinuţilor 
constituie priorităţi ale echipei manageriale.  

În momentul de faţă se realizează 
înlocuirea sistemului de canalizare al unităţii, 

vechi de 30 de ani, în paralel cu modernizarea 
blocului alimentar unde se pregăteşte hrana 
pentru cei aproximativ 1500 de deţinuţi aflaţi 
în custodie. Problema apei potabile a fost 
rezolvată prin reabilitare reţelei de apă rece şi 
hidranţi în urma căreia s-au înlocuit toate 
reţelele  de  alimentare  cu apă ale unităţii şi 
s-au executat două puţuri de mare adâncime. 
În momentul de faţă unitatea asigură 
personalului şi deţinuţilor apă care 
corespunde din punct de vedere calitativ 
normelor sanitare în vigoare, iar prin 
executarea celor două puţuri s-a rezolvat şi 
problema cantităţii de apă necesare.  

 

 
 

În organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de educaţie şi asistenţă 
psihosocială prin obiectivele şi scopurile 
propuse se au permanent în vedere reducerea 
efectelor negative ale încarcerării, 
valorificarea cât mai bună a perioadei de 
detenţie în ceea ce priveşte corectarea 
carenţelor educaţionale, responsabilizarea 
persoanelor private de libertate şi atragerea 
lor în procesul recuperării morale şi sociale.  

Activităţile desfăşurate urmăresc ca 
persoanele private de libertate să fie cât mai 
ocupate pe perioada detenţiei şi să 
dobândească cunoştinţe şi deprinderi de bază 
pentru a-şi spori şansele de reintegrare în 
societate.  

Penitenciarul dispune de studio radio-
TV cu circuit închis propriu dreptul la 
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informare al persoanelor private de libertate 
fiind astfel asigurat atât prin intermediul 
abonamentelor zilnice la publicaţii, 
achiziţionate din fondurile penitenciarului, cât 
şi prin accesul la posturile de radio şi 
televiziune.  

 
În proporţie de 99% camerele de 

detenţie sunt dotate cu televizoare. De 
asemenea, penitenciarul dispune de cabinete 
medicale moderne dotate corespunzător în 
vederea acordării de asistenţă medicală la 
standarde ridicate persoanelor private de 
libertate. 

În acelaşi timp, la nivelul unităţii se 
urmăreşte permanent realizarea unei bune 
colaborări cu instituţiile publice şi cu 
partenerii din comunitate şi se încearcă 
îmbunătăţirea comunicării inter şi intra-
instituţionale. Având bine determinate şi 
stabilite priorităţile care ţin de creşterea 
nivelului de profesionalizare şi performanţă al 
penitenciarelor conducerea penitenciarului 
reuşeşte să găsească soluţiile care să asigure 
atingerea dezideratelor propuse. 

Rezultatele obţinute, analiza 
potenţialului uman şi a resurselor materiale şi 
financiare, precum şi direcţiile prioritare 
prevăzute în Strategia sistemului penitenciar 

2009–2013, impun continuarea eforturilor 
care să conducă la realizarea obiectivelor 
specifice asumate şi aplicarea, la nivelul 
structurilor responsabile, a unor noi măsuri 
care să asigure continuarea reformei 
instituţionale proiectată. Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor ca instituţie 
subordonată Ministerului Justiţiei este 
percepută şi apreciată prin prisma activităţii 
unităţilor din teritoriu – context în care, în 
mod evident, cele mai mari aşteptări ale 
cetăţenilor faţă de noi privesc îmbunătăţirea 
rolului de partener şi furnizor de servicii 
sociale, creşterea nivelului de siguranţă al 
penitenciarelor şi nu în ultimul rând 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale 
angajaţilor şi de deţinere pentru persoanele 
private de libertate. Astfel, rămâne ca pentru 
perioada viitoare să continuăm un proces, 
care este unul foarte ambiţios. Trebuie să 
încheiem acest proces prin participarea 
noastră la construirea unei sistem penitenciar 
performant care să se bazeze pe încrederea şi 
respectul societăţii, un sistem care să fie şi 
riguros dar şi viguros, care să devină un 
partener al comunităţii, revenindu-ne 
obligaţia de a fi profesionişti şi integri, astfel 
încât percepţia privitoare la lucrătorii de 
penitenciare să se modifice substanţial.        ■ 
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Monitorizarea autovehiculelor specializate de transport 
persoane private de libertate prin dispozitive de localizare 

GPS şi asigurarea comunicării 
Comisar şef de penitenciare Viorel MOVILĂ 

Inspector de penitenciare Florin ARDELEANU 
Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar - ANP  

Având în vedere numărul mare de 
persoane private de libertate ce sunt 
transferate între unităţile subordonate 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
frecvenţa ridicată a curselor efectuate în acest 
sens, s-a impus monitorizarea prin GPS a 
autovehiculelor specializate de transfer 
persoane private de libertate între aceste 
unităţi. 

În cursul anului 2010 în mod 
experimental a fost montat un dispozitiv de 
monitorizare GPS pe unul din autovehiculele 
de transport persoane private de libertate şi în 
urma analizării beneficiilor pe care le oferă 
acest sistem, coroborat şi cu aplicaţia 
informatizată pusă la dispoziţie, s-au depus 
diligenţele necesare dotării autovehiculelor cu 
sisteme asemănătoare. 

Astfel, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor cu sprijinul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, a efectuat 
demersurile necesare în vederea echipării 
autovehiculelor aparţinând Subunităţii de 
Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi şi unui 
număr de 12 unităţi subordonate, cu sisteme 
de localizare prin GPS şi comunicare 
TETRA.  
• GPS (Global Positioning System) este 
un sistem de navigare prin satelit bazat pe o 
reţea de sateliţi plasaţi pe orbita de către 
Departamentul de Apărare al Statelor Unite. 
Sistemul GPS a fost iniţial realizat pentru a fi 

folosit în cadrul aplicaţiilor militare, ulterior 
Guvernul Statelor Unite a hotărând ca acest 
sistem sa fie disponibil pentru uz civil. GPS 
funcţionează în orice condiţii meteorologice, 
oriunde în lume, 24 ore pe zi.  

Pentru a asigura o comunicare eficientă 
cu autovehiculele monitorizate (în număr de 
30), acestea au fost echipate şi cu sisteme de 
comunicare mobile TETRA, activitate 
desfăşurată cu sprijinul specialiştilor 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale la 
nivelul municipiului Bucureşti şi a 
specialiştilor structurilor teritoriale de 
telecomunicaţii speciale pentru unităţile 
subordonate. 
• TETRA (Terrestrial Trunked Radio) 
reprezintă un standard digital radio mobil 
dezvoltat de către Institutul European de 
Standarde Telecomunicaţii (ETSI) pentru a fi 
folosit în special de sistemele de siguranţă 
publică, transport, instituţii guvernamentale şi 
militare. 
 

Avantajul pe care îl conferă utilizarea 
acestor sisteme este dat de rapiditatea 
conexiunii, siguranţa convorbirii deoarece se 
folosesc transmisii criptate, mobilitatea 
(posibilitatea distribuirii acestora în funcţie de 
necesităţi şi de misiunile planificate) şi faptul că 
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este un sistem relativ nou de comunicare 
(TETRA) spre deosebire de celelalte sisteme 
care sunt mai învechite şi folosesc frecvenţe 
UHF(Ultra High Frequency) şi VHF (very high 
frequency). 

Pentru menţinerea 
unei legături permanente 
între şefii serviciilor 
siguranţă pe de-o parte şi 
autovehiculele speciale de 
transport şi şefii de escorte 
de cealaltă parte, au fost 
distribuite în cursul lunii 
februarie 2011 un număr de 
50 de terminale portabile 
(27 de terminale portabile 
TETRA tip MTH 800 GPS 
şi 23 de terminale portabile TETRA tip MTH 
800) în unităţile penitenciare şi Administraţie 
Naţională a Penitenciarelor, oferind aceleaşi 
avantaje ca şi în cazul terminalelor mobile. 

Cu privire la monitorizarea locaţiei şi 
respectarea itinerariilor de deplasare prin 
instalarea sistemelor de localizare prin GPS, 
aceasta se realizează în timp real, prin 
intermediul a două aplicaţii „KTrack 2” şi 
„Co-Ordinator 7.0”, de la dispeceratul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
urmărindu-se: 
• transmiterea în timp real a poziţiei 
(coordonatele geografice), vitezei şi direcţiei 
de deplasare( în raport cu punctele cardinale) 
şi având ca reper un traseu prestabilit; 
• furnizarea de informaţii pentru 
generarea graficului de viteză, al itinerarului 
şi al timpilor realizaţi între unităţi; 
• transmiterea de semnale de alertă la 
intrarea/ieşirea în/dintr-o anumită zonă 
predefinită (zonă de risc); 
• activarea butonului de panica din 
cabina şoferului (în cazul situaţiilor de 
urgenţă); 
• verificarea stării contactelor de la uşă: 
închis/deschis (pentru uşile pe care se asigură 
îmbarcarea persoanelor private de libertate şi 
pentru uşile de la cuşetele din interiorul 
mijlocului de transport); 
• furnizarea de informaţii pentru 
generarea de rapoarte zilnice, lunare sau la 
sfârşitul unei calatorii (tip foaie de parcurs); 
• monitorizarea alimentărilor cu 
carburant şi a accesului la rezervorul cu 
combustibil. ■
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Specificul personalităţii tânărului. 
Elemente disfuncţionale şi factori generatori de conflict 

Inspector de penitenciare Lucia Octavia PETRESCU 
Direcţia Reintegrare Socială - ANP 

Dezvoltarea psihică reprezintă un 
proces dialectic de formare şi restructurare 
continuă la nivelul individului uman, a 
proceselor, funcţiilor, structurilor 
comportamentale, proces cu sens ascendent 
ce utilizează în mod integrativ determinările 
ereditare şi mediul, mijlocite prin învăţare şi 
care are drept scop progresul în adaptare. 
Dezvoltarea psihică deţine legităţi proprii şi 
se desfăşoară în timp, parcurgând o serie de 
etape, într-o anumită succesiune, aceleaşi la 
toţi indivizii, etape de alternanţă a echilibrului 
cu dezechilibrul şi prin care psihicul uman, 
prin restructurări permanente, tinde spre 
integralitate. 

În contextul ciclurilor vieţii, tinereţea 
– referindu-ne aici la vârsta  18–21 ani, putem 
să o percepem, pe de o parte, ca o prelungire 
a adolescenţei, iar pe de alta, ca un debut al 
ciclului adult. În prima sa accepţiune, de 
„adolescenţă prelungită” se conturează o 
extindere în plan temporal a procesului de 
adaptare şi maturizare a personalităţii. Acum, 
personalitatea se formează ca o structură 
socializată a identităţii, în care se organizează 
conformismul şi nonconformismul, precum şi 
concepţia despre lume, adevăr, dar şi tensiuni 
în formarea de idealuri. 

Ca prim pas spre stadiul de adult, 
tinereţea se caracterizează prin eforturile de 
integrare socio-profesională şi punerea 
bazelor unei noi familii – acestea 
constituindu-se în cadru al trebuinţelor 
personale, dar şi al solicitărilor sociale. 

Sintetizând cele două faţete ale personalităţii 
tânărului, cert este că în acest moment al 
existenţei, independenţa este deja dobândită 
sau e pe cale de a fi dobândită, fapt ce aduce 
cu sine un plus de energizare şi dilatare a 
personalităţii.  

Se întâmplă ca, într-un moment al 
dezvoltării psihice şi sociale a individului, să 
apară una ori mai multe surse de inadaptare – 
fie ele interne sau externe, aspect care 
generează devierea de la normele prescrise. 
Aceasta ar putea reprezenta un factor 
declanşator în producerea fenomenului 
delincvenţial. 

În evaluarea diferitelor manifestări 
delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de 
specificul vârstei adolescenţei, care 
influenţează în măsură semnificativă 
socializarea şi integrarea acestora în 
societatea adulţilor. Domeniul psihologiei 
accentuează particularităţile psihice 
caracteristice adolescenţei, accentuând rolul 
factorilor individuali, psihosomatici în 
adaptarea la mediu. Sociologia acorda un rol 
definitoriu determinărilor de tip socio-cultural 
şi condiţiilor de viaţă. Ambele perspective 
definesc delincvenţa juvenilă prin raportarea 
la tensiunea existentă între conformitate şi 
devianţă, schimbare şi stabilitate socială, 
conflict şi cooperare. 

În opinia lui Rădulescu, S. şi Banciu, 
D. (2002), factorii psihologici şi sociali care 
concură la producerea delincvenţei juvenile 
reprezintă trăsături specifice, distincte pentru 
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o anumită societate, la un moment dat, care 
derivă atât din condiţiile socio-economice şi 
culturale ale societăţii respective, cât şi din 
modalitatea de concepere, sancţionare şi 
tratare a delictelor comise de adolescenţi şi 
tineri. Majoritatea studiilor şi cercetărilor au 
demonstrat faptul că aceeaşi structură socială 
şi culturală poate genera comportamente 
normale, cât şi conduite deviante în rândul 
tinerilor, acceptând ideea ca apariţia 
manifestărilor juvenile antisociale nu poate fi 
înţeleasă şi explicată decât în contextul unui 
ansamblu complex de factori. 

În coordonatele identificării factorilor 
implicaţi în apariţia delincvenţei juvenile, 
Preda, V. (1998) apreciază că, în sfera 
comportamentului uman, previziunea este 
strict probabilistică. În consecinţă, orice 
fenomen psihic este determinat de acţiunea 
externă şi orice acţiune externă determină 
actul psihic, precum şi actele delictuoase. 
Autorul distinge două categorii de factori 
cauzali ai delincvenţei juvenile:  
• externi – reprezentând condiţiile de mediu;  
• interni – aparţinând persoanei. 

 
Definirea delincvenţei, din punct de 

vedere psihologic, angajează personalitatea, 
cu accent pe conceptul de imaturitate socială 
– ca trăsătură specifică delincvenţei sub 
raportul intensităţii. Conceptul de insuficientă 
maturizare socială subliniază dificultăţile de 
integrare socială, de conflict cu cerinţele unui 

anumit sistem valoric normativ, subliniind 
tulburări ale structurării raporturilor sociale. 

Abordarea delincvenţei, din 
perspectiva proceselor de asimilare a 
cerinţelor şi normelor socio-culturale, aduce 
în prim plan deficitul de socializare şi 
insuficienţa proceselor de acomodare la 
mediul social, manifestate prin acte de 
conduite deviante. Trăsătura fundamentală în 
cazul delincvenţilor juvenili rezidă în 
caracterul disonant al maturizării sociale şi al 
dezvoltării personalităţii. În cadrul acestei 
insuficiente maturizări se înregistrează 
decalaje de dezvoltare între nivelul 
maturizării intelectuale, pe de o parte, şi 
nivelul dezvoltării afectiv-motivaţionale şi 
caracterial-acţionale, pe de alta parte; decalaje 
între dezvoltarea intelectuală şi dezvoltarea 
judecăţilor şi sentimentelor morale (Kohlberg, 
L., 1976) sau atât o perturbare intelectuală, 
cât şi o perturbare motivaţională şi 
caracterială. 

La nivelul descifrării mecanismelor 
interne ale conturării personalităţii 
delincvente sunt implicate mobilurile, 
motivaţiile, scopurile activităţilor delictuale. 
Pe linia abordărilor psihologice stă 
determinarea cauzală a delincvenţei, în 
condiţiile resimţirii decalajului existent între 
cerinţe şi posibilităţi. Decalajul este resimţit 
tensional şi, în consecinţă, apar blocaje, 
frustrări, ca implicări emoţionale ale 
privaţiunii.  

Înţelegerea şi tratarea "crimei reale" se 
realizează prin prisma unei aprecieri corecte a 
motivelor predispozante care stau la baza 
producerii comportamentului delictogen, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, spre factorii de 
precipitare, ambientali, în direcţia instigării si 
declanşării crimelor, punând la dispoziţie 
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mijloacele prin care conduita delincvenţială 
se perpetuează. 

În acest sens, s-au conturat opinii 
potrivit cărora toate frustrările determină o 
instigare internă la agresiune. Mira Y. 
Lopez (2005) consideră că tendinţele 
infracţionale se regăsesc în plan individual 
încă de la naştere, deoarece copilul mic 
încearcă să-şi satisfacă nevoile vitale fără să 
ţină cont de prejudiciul adus mediului 
înconjurător. Numai prin acţiunea 
îndelungată şi susţinută a educaţiei, fiinţa 
umană învăţă că manifestarea sa 
comportamentală trebuie să fie rezultatul 
unui compromis, al unei tranzacţii între 
satisfacerea nevoilor proprii şi cele 
aparţinând celorlalţi. Copilul învaţă, treptat, 
să se adapteze la normele impuse de 
societate şi să-şi satisfacă trebuinţele, astfel 
încât să nu intre în conflict cu societatea. 

Această învăţătură, comunicată prin 
actul educaţional, depinde de mediul în care 
se realizează influenţa educativă, metodele 
utilizate, capacitatea de discernământ a 
subiectului  sau  intensitatea  instinctelor sale. 

În măsura în care la un subiect energia 
tendinţei spre acţiune va depăşi limitele între 
care satisfacerea va fi socialmente acceptată, 
va avea loc intrarea subiectului în câmpul 
acţiunii infracţionale. 

Primei categorii de nevoi îi corespund 
tendinţele posesive şi defensive, cu 
corespondent în comportamentul delincvent 
de furt, crimă, neglijenţă, iar celei de a doua 
categorii îi sunt caracteristice infracţiunile 
sexuale. Atunci când elementul raţional 
intervine, interpunându-se între sentiment şi 
acţiune, are loc un proces de sublimare, iar 
motivele, "(…) în loc să se declanşeze pe 
linia infracţiunii de furt, crimă, viol, 
neglijenţă, declanşează aşa-numitele 
infracţiuni derivate. De la furt, trecând prin 
escrocherie, furtişag, se ajunge la infracţiunea 
derivată de plagiat. De la crimă, la agresiune, 
injurie, calomnie, până la critica aspră.” Dacă 
sublimarea se accentuează, tendinţele 
infracţionale prin tehnica derivării, consideră 
autorul, sunt înlocuite cu trăsături 
caracterologice tolerate de legi. 

76%

7%
2%

11%
4%

Infracţiuni contra patrimoniului Infracţiuni de natură sexuală
Infracţiuni privin drogurile Infracţiuni contra persoanei
Alte infracţiuni

 
Figura 1. Distribuirea principalelor categorii de infracţiuni, în rândul tinerilor privaţi de libertate 
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În funcţie de direcţia sursei 
motivaţionale a delincvenţei s-au conturat 
motive exogene-extrinseci ale infracţionalităţii şi 
motive endogene-intrinseci. Motivele exogene 
îşi au sursa în influenţa socială exercitata asupra 
individului. În această categorie se înscriu şi 
„motivele altruiste”, care determină săvârşirea 
infracţiunii cu scopul realizării unui beneficiu 
pentru terţe persoane.  

Categoria motivelor endogene-
intrinseci, ca generatoare de infracţiuni, se 
circumscriu caracteristicilor individuale. 
Violenţa, intensitatea puternică a reacţiilor 
emoţionale primare (frica, mânia, atracţia 
sexuală puternică) pot acţiona în sens 
restrictiv asupra eforturilor de inhibare, 
reprimare, derivare sau sublimare socială a 

impulsurilor, determinând săvârşirea de 
infracţiuni grave: contra integrităţii fizice 
individuale, contra integrităţii psihice 
individuale, împotriva obiectelor, conceptelor 
şi valorilor sociale. În corelaţie cu tipul de 
faptă comisă, poate fi decelată originea 
endogena a motivaţiei. 

La baza infracţiunilor a căror 
motivaţie este endogenă, Mira Y. Lopez 
situează:   
• violenţa excesivă a mecanismelor 

instructivo-emoţionale primare; 

• slăbiciunea accentuată a mecanismelor 

de inhibiţie, care asigură condiţionarea 

reflexă negativă a infracţiunilor;  

• interferarea primilor doi factori.
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Figura 2. Situaţia penală a tinerilor aflaţi în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate 
 
 

În opinia lui Kohlbeg, L. fiecare etapă din dezvoltarea substructurilor integrative cognitiv-
afectiv-atitudinale este o organizare psihică cu un grad superior de complexitate raportat la etapa 
anterioară, care integrează într-un format superior faza deja parcursă şi momentul actual, de noi 
distincţii şi evaluări cognitiv-afectiv-atitudinale, generându-se astfel o structură mai 
comprehensivă şi echilibrată. 

Cazurile de abatere de la normă se reflectă ca o "mustrare de conştiinţă", fiind trăită 
autopunitiv. Apare în această situaţie nevoia echilibrului moral al personalităţii, menţinerea 
echilibrului devenind condiţie a optimei funcţionări şi a realizării sentimentului integrării sociale.
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Echilibrul moral comportă un indice de 
toleranţă faţă de oscilaţiile şi diferenţele 
individuale. Când amplitudinea oscilaţiei atinge 
valori foarte mari, cu o tensiune interioară 
ridicată, greu de suportat, trebuinţa echilibrului 
moral tinde să fie satisfăcută împotriva voinţei 
subiectului de a o reprima. "Criza" de conştiinţă 
morală este o stare dramatică a personalităţii 
care, dacă nu se rezolvă, poate degenera în 
tulburări psihopatologice. 

Motivele morale corelează strâns cu 
motivele integrării sociale. Motivaţia 
homeostaziei psihosociale este legată de 
conservarea condiţiei sociale a omului. La un 
tânăr, controlul social devine autocontrol prin 
înţelegerea şi conştientizarea exigenţelor 
normative. 

Deprinderea de timpuriu, de încadrare 
pe linia socială sau de transgresare dincolo de 
ea, este decisivă, deoarece în această perioada 
se stabilesc legăturile temporale de bază. În 
acest interval, dacă nu sunt înlăturate 
atitudinile antisociale derivate din carenţele 
influenţelor educative, prin acţiuni educative 
nuanţate, modelate pe situaţie, se stabilizează 
deprinderi negative, care actualizate în 
condiţii social-economice nefavorabile, pot 
genera devianţă şi chiar infracţiune. 

 

Implicarea carenţelor educative pe 
linia insuficientei maturizări sociale a fost 
abordată de R. Mucchielli în teoria 
disociabilităţii. În opinia autorului, 
disociabilitatea delincventului se exprimă prin 
următoarele: 
• neacceptarea colectivităţii, a societăţii; 
• falsa percepţie socială a celor din jur; 
• lipsa anticipării şi evaluării adecvate a 
consecinţelor actelor comise; 
• respingerea rolului social atribuit 
înainte de a deveni delincvent şi pe care i-l 
pretinde colectivitatea. 
 

Pe linia concluziilor disociabilităţii lui 
Mucchielli, autori ca V. Preda (1998) 
consideră că personalitatea dizarmonică la 
copii, în sens delincvenţial, apare în 
următoarele cazuri: 
• în absenţa unei învăţări necesare; 
• în condiţiile unei insuficiente 
interiorizări a normelor de conduită; 
• în condiţiile unei învăţări 
"pernicioase"; 
• în cazul unei învăţări ineficiente; 
• în condiţiile unei învăţări inaccesibile.  

 
În consecinţă, tânărul cu probleme nu este un tânăr „anormal”. Acesta este motivul pentru 

care,  în   acţiunea  de  recuperare  a  delincvenţilor, primul şi cel mai important lucru este acela 
de a-i permite individului să fie responsabil, să-şi asume consecinţele propriului comportament, 
sancţiunea, singulară, neconstituind o soluţie ci o parte din problemă. Măsurile adoptate 
împotriva celor ce au săvârşit acte antisociale – mustrare, amendă, libertate supravegheată, 
închisoare, nu sunt suficiente prin sine, ci trebuie ajustate şi completate cu demersuri educative şi 
terapeutice adecvate, pentru a forma un tablou de reeducare bine determinat.                           ■ 
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Comunicare bazată pe deschidere şi transparenţă. 
Rolul purtătorului de cuvânt 

Veronica STANCOVICI 
Biroul relaţii publice şi mass-media - ANP 

Conceptul de comunicare a fost 
abordat, în timp, din perspective multiple, 
ceea ce a determinat o proliferare 
spectaculoasă a definiţiilor. Cercetătorii 
americani, Frank E.X. Dance şi Carl E. 
Larson, au inventariat peste 120 de definiţii 
iar germanii Michael Kunerik şi Astrid Zipfel 
consideră că “o asemenea multitudine de 
noţiuni este tipică pentru toate ştiinţele 
umaniste şi sociale”. Multitudinea încercărilor 
de definire a conceptului de comunicare 
implică nuanţe şi conotaţii, dar gravitează în 
jurul unui nucleu comun de înţelesuri. Wilbur 
Schramm, în lucrarea Process and Effects of 
Mass Communication (1971), a definit 
comunicarea ca un proces prin care se 
stabileşte o comuniune sau o identitate de 
reflecţii, idei, concepţii între un emiţător de 
mesaj şi un receptor, printr-un canal de 
comunicaţie. 

 

 

Ca şi comunicarea, conceptul de 
informare are un caracter polivalent şi 
ambiguu, ridicând numeroase probleme în 
încercarea de a se formula definiţii complete. 

În legătură cu raporturile dintre 
informaţie şi comunicare s-au formulat 
diverse puncte de vedere. Robert Escarpit 
consideră comunicarea ca un act, iar 
informaţia ca un produs al acesteia. 

Odată cu trecerea anilor, s-a constatat 
că informaţia a prins din ce în ce mai mult 
teren. S-a transformat într-o armă care ucide 
atât vinovaţi cât şi nevinovaţi. Imaginea a 
devenit mai puternică decât cuvintele. Prin 
cuvinte şi imagine, mass-media a devenit în 
ultimii ani una dintre cele mai mari puteri. 
Din acest motiv atât instituţiile publice cât şi 
persoanele care exercită atribuţii publice 
trebuie să fie gata oricând să ofere informaţii 
corecte şi concrete. 

Pentru o mai bună informare a 
publicului, în majoritatea instituţiilor statului 
s-au înfiinţat birourile ce întreţin relaţiile cu 
presa iar cei care funcţionează în cadrul 
acestora poartă, sau ar trebui să poarte, o 
mare responsabilitate. În fond, ei nu sunt 
altceva decât creatori de imagine. Prin ei, 
instituţia respectivă, unitatea creşte sau nu în 
ochii populaţiei. Imaginea se construieşte şi 
se menţine de-a lungul timpului prin 
ansamblul acţiunilor de comunicare cu 
publicul - comunicarea înseamnă a trimite şi a 
primi mesaje, a vorbi şi a asculta, a scrie şi a 
citi.  
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Comunicarea presupune o muncă de 
echipă şi, în multe situaţii, reprezintă cheia 
succesului. Ea este dirijată însă, în două mari 
direcţii şi anume: 
• internă - comunicarea se desfăşoară pe 
verticală şi pe orizontală cu personalul 
organizaţiei, instituţiei; 
• externă - comunicarea este îndreptată 
în afara organizaţiei, către opinia publică. În 
acest caz putem vorbi fie despre o comunicare 
cu comunitatea locală, cu lideri de opinie, cu 
jurnaliştii, fie despre o comunicare în medii 
internaţionale de interes. 

Una dintre principalele atribuţii ale 
unui birou de presă constă în stabilirea, 
întreţinerea şi dezvoltarea unei bune 
comunicări cu jurnaliştii, în interesul 
organizaţiei pe care o reprezintă. Indiferent de 
domeniu, politica de informare publică poate fi 
activă sau reactivă. Abordarea activă 
presupune un efort planificat de a stârni 
interesul presei pentru un anumit subiect, 
având la bază atât iniţiativa de a veni în 
întâmpinarea solicitărilor jurnaliştilor cât şi 
anticiparea interesului lor pentru anumite 
subiecte („gândeşte câteva mutări înainte”). 
De-a lungul timpului s-a demonstrat că 
abordarea activă este cea mai dorită abordare 
deoarece, dacă există iniţiativă, se poate 
contrabalansa caracterul critic al unor 
materiale de presă. 

În schimb, dacă folosim abordarea 
reactivă ne rezumăm doar la a reacţiona la 
solicitările presei (simplă reacţie). Folosind 
abordarea reactivă nu întotdeauna se transmit 
mesajele dorite deoarece majoritatea timpului 
este alocat răspunsurilor la întrebările 
jurnaliştilor sau dezminţirilor la materialele 
apărute în presă. Un purtător de cuvânt care 
va practica această abordare se va afla 

întotdeauna în urma evenimentelor şi îşi va 
petrece timpul doar „stingând incendii” şi, în 
plus, nu va putea controla fluxul 
informaţional.  

Trebuie să ştim că dacă un eveniment 
trebuie relatat, jurnaliştii îl vor reflecta 
indiferent de lumina pe care o va arunca 
asupra persoanei în cauză sau a organizaţiei. 
De asemenea, nu trebuie să uităm că în relaţia 
cu mass-media materialele informative 
trebuie să aibă anumite calităţi pentru a le 
capta interesul. Actualitatea, ineditul, 
conflictul, proximitatea, suspansul şi 
progresul sunt elemente care nu trebuie să 
lipsească dintr-un material destinat 
jurnaliştilor. Informaţiile pot fi transmise 
către jurnalişti, sub mai multe forme. Cele 
mai folosite mijloace sunt: ştirea de presă, 
comunicatul de presă, conferinţa de presă, 
briefing-ul de presă, dosarul de presă. 
Feedback-ul obţinut din partea jurnaliştilor 
reprezintă de fapt evaluarea obiectivă a 
întregii activităţi a purtătorului de cuvânt.  

 
Purtătorii de cuvânt din sistemul 

penitenciar şi jurnaliştii trebuie să conlucreze 
pentru informarea publicului, pe baza unei 
relaţii de încredere şi respect reciproc. În 
acelaşi timp însă, purtătorii de cuvânt poartă 
responsabilitatea şi pentru dezvoltarea 
comunicării interne, în cadrul sistemului. 
Colaborarea permanentă şi informarea corectă 
în cadrul organizaţiei poate duce la o relaţie 
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benefică, menită să asigure coeziunea internă, 
să promoveze interese organizaţionale şi să 
menţină contactul unităţii respective cu 
populaţia, în mod continuu şi direct. 
Purtătorul de cuvânt este de fapt, liantul 
dintre organizaţie şi public iar rolul său, în 
organizaţie, este foarte important – aici putem 
vorbi despre calităţile necesare celui care 
îndeplineşte această funcţie. Fostul purtător 
de cuvânt prezidenţial, din SUA, Mike 
McCurry, afirma: ”Credibilitatea este cel mai 
important bun al unui purtător de cuvânt” 
însă, în acelaşi timp, acesta trebuie să dea 
dovadă de tact, diplomaţie, răbdare, simţul 
umorului dar şi de “capacitatea de a vorbi şi 
de a scrie la moment şi o atitudine faţă de 
adevăr care respinge orice compromis” 
(Sullivan, “The job of press officer”). 
Purtătorul de cuvânt trebuie să facă eforturi 
predeterminate şi realiste, să fie curtenitor, 
politicos şi respectuos şi să fie de acord să 
accepte eventualitatea unor insuccese în 
cursul activităţii sale. De asemenea, purtătorul 
de cuvânt are nevoie şi de o experienţă 
profesională solidă, care trebuie să se 
concretizeze prin: cunoaşterea foarte bună a 
tuturor aspectelor legate de funcţionarea 
organizaţiei sale, încredere din partea 
conducerii organizaţiei, evitarea pasivităţii, a 
atitudinii defensive, prezentarea lucrurilor 
într-o manieră pozitivă, stăpânirea situaţiei.  

Astăzi, societăţile trec prin schimbări 
rapide, iar nevoia de informare şi de a primi 
informaţii este imensă. Oamenii sunt expuşi 
zilnic unui volum prea mare de informaţii şi 
au dificultăţi în filtrarea celor de care chiar au 
nevoie, lucru valabil şi pentru jurnalişti. Aici, 
iarăşi intervine “măiestria” purtătorului de 
cuvânt, care prin folosirea unui limbaj 

adecvat poate facilita accesul la informaţia 
dorită. Foarte adesea, profesioniştii din sistem 
folosesc un limbaj inteligibil doar pentru 
colegi. Chiar şi comunicatele de presă 
publicate sunt uneori greu de înţeles, motiv 
pentru care responsabilul cu relaţiile cu presa 
trebuie să redacteze materialele având în 
vedere, în permanenţă, receptorul final al 
informaţiei. De aceea, rolul principal în 
activitatea de relaţii publice îi revine 
purtătorului de cuvânt, a cărui sarcină 
esenţială este aceea de a acţiona în direcţia 
satisfacerii nevoii de informare, în continuă 
creştere, a oamenilor din interiorul 
organizaţiei pe care o reprezintă, dar mai ales 
a celor din afara ei. Succesul unei organizaţii 
depinde, în mare măsură, de modul în care 
reuşeşte să-şi promoveze produsele şi 
serviciile, de calitatea acestora şi de stabilirea 
unei relaţii cât mai bune cu mediul intern şi 
extern. Corectitudinea, etica profesională, 
încrederea sunt doar câteva dintre elementele 
care, pe termen lung, conduc cu siguranţă 
către un renume şi bineînţeles la un succes 
garantat în ceea ce priveşte relaţia cu oamenii 
din interiorul instituţiei dar şi cu cei din 
exterior. În opinia mea, o bună organizare, 
comunicarea constructivă dar mai ales lucrul 
în echipă, sunt, de asemenea, elemente 
definitorii ale succesului!                              ■ 
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Medicina penitenciară în România 
 

Comisar şef de penitenciare dr. Lucian HULPOI 
Director Penitenciarul Spital DEJ 

 
“Professionalism in medicine depends on our ability to provide quality care to the least of us” 

Alvin J. Thompson, MD 
 

Încarcerarea în spatele gratiilor 
conduce automat la privarea unui număr de 
libertăţi şi privilegii pe care persoanele în 
libertate le au. Când un individ este privat de 
libertate, statul îşi asumă responsabilitatea în 
ceea ce priveşte asigurarea drepturilor de bază 
ale acestuia.  

Este unanim acceptat faptul că 
încarcerarea nu trebuie să priveze individul de 
cele câteva drepturi de bază ale omului, 
printre care dreptul la sănătate şi asistenţă 
medicală. De aceea sistemul penitenciar 
românesc trebuie să poată asigura asistenţă 
medicală la acelaşi nivel cu sistemul de 
sănătate civil. Pentru un medic nu ar trebui să 
fie nici o diferenţă între persoanele libere şi 
cele private de libertate. În contrast cu cele 
mai multe relaţii medic – pacient, pentru 
persoanele private de libertate nu există 
posibilitatea de a-şi alege medicii şi nici vice-
versa. Libertatea consimţământului din partea 
pacientului poate include refuzul acestuia de a 
fi tratat. Medicina în penitenciare nu 
înseamnă doar asigurarea asistenţei medicale 
persoanelor private de libertate, ci implică şi 
cunoştinţe de psihologie clinică alături de 
cunoştinţe juridice. 

În cadrul sistemului românesc de 
penitenciare, medicina clasică are câteva 
dezavantaje majore: dificultăţi de recrutare a 

personalului medical de specialitate, 
imposibilitatea acoperirii în întregime a 
tuturor specialităţilor medicale din sistem, 
costuri şi riscuri ridicate la acordarea 
asistenţei medicale în reţeaua publică de 
sănătate, reticenţa reţelei de sănătate publică 
în acordarea asistenţei medicale persoanelor 
private de libertate. În ciuda demersurilor 
încurajatoare care s-au făcut, este încă dificil 
de atras personal medical care să lucreze în 
condiţii de penitenciar cu persoane private de 
libertate. Aspectele etice, condiţiile de muncă 
şi consideraţiile economice sunt doar câţiva 
factori care descurajează personalul medical 
să dezvolte o carieră printre persoanele 
private de libertate. Cererea continuă de 
asistenţă medicală în penitenciarele din 
România impune dezvoltarea reţelei medicale 
specifice în sistemul penitenciar românesc, 
concretizată în momentul de faţă în 6 
penitenciare spital. 
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Aşa cum este bine cunoscut, sistemul 
naţional de sănătate românesc trece printr-o 
perioadă dificilă atât sub aspect financiar cât 
şi în ceea ce priveşte lipsa acută de personal 
medical de specialitate. Are deja caracter 
alarmant migrarea personalului medical spre 
celelalte ţări ale Uniunii Europene, spre 
condiţii net superioare de muncă şi salarizare, 
activitatea celor rămaşi în ţară devenind cu 
atât mai dificilă. Toate acestea se răsfrâng 
asupra calităţii serviciilor medicale oferite 
populaţiei. 

Nici asistenţa medicală din sistemul 
penitenciar nu a fost ocolită de aceste 
probleme majore. Şi spitalele noastre au 
probleme financiare în pofida celor două 
surse de finanţare, bugetul de stat şi respectiv 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

De asemenea, personalul medical şi în 
special medicii părăsesc sistemul penitenciar 
în favoarea sistemului de sănătate civil 
românesc sau din străinătate. 

Menţinerea şi motivarea medicilor 
pentru a rămâne să lucreze în sistemul 
penitenciar a devenit o problemă asupra 
căreia va trebui să ne îndreptăm atenţia cu 
toţii. Sunt necesare modificări legislative de 
armonizare a legislaţiei medicale din 
sistemul penitenciar cu legislaţia sanitară 
civilă românească şi a Uniunii Europene, va 
trebui să regândim formarea profesională 
medicală continuă pentru personalul medical 
al sistemului penitenciar, va trebui să găsim 
soluţii la marginalizarea profesională a 
personalului medical de penitenciare în 
cadrul sistemului naţional de sănătate. 

Cu toate acestea asistenţa medicală 
din  sistemul  penitenciar  s-a  desfăşurat  fără 

sincope majore, la un nivel bun, graţie 
eforturilor deosebite ale medicilor şi 
personalului mediu sanitar rămas în sistem. 

Cu toate acestea, serviciile medicale 
oferite de reţeaua sanitară a penitenciarelor s-
a diversificat an de an, graţie devotamentului 
unor oameni care au văzut în rutină 
principalul pericol al progresului, iar prin 
serviciile medicale acordate în reţeaua 
penitenciarelor au fost salvate vieţi într-un 
număr deloc neglijabil.  

 

 

De ce participarea la Congresul 
Internaţional al Tinerilor Medici şi 
Studenţilor la Medicina „Medicalis”? 
• Pentru că asistenţa medicală a 
persoanelor private de libertate trebuie să se 
ridice la standardele europene, o cerinţă mult 
mai acută şi stringentă comparativ cu sistemul 
medical civil. 
• Pentru că dorim ca activitatea noastră 
să fie cunoscută şi recunoscută de către 
sistemul medical civil cu toate neajunsurile şi 
împlinirile ei. 
• Pentru că ne dorim să devenim o 
alternativă atractivă în dezvoltarea carierei 
profesionale medicale a viitorilor medici. 

Şi pentru că promovăm respectul 
pentru propria muncă. ■ 
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Situaţii practice privind îndeplinirea condiţiilor de acordare 
a vizitei intime 

Comisar şef de penitenciare Cornel MARIN 
Comisar de penitenciare Emil RANCU 

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar - ANP 

Prin executarea pedepselor privative 
de libertate se urmăreşte formarea unei 
atitudinii corecte faţă de muncă, faţă de 
ordinea de drept şi faţă de regulile de 
convieţuire socială. 

Activităţile desfăşurate la nivelul 
locului de deţinere au ca principal scop 
reintegrarea socială a infractorului.  

Întrucât familia reprezintă nucleul 
formării sociale pentru fiecare individ şi pentru 
condamnaţi, suportul familiei în timpul 
executării pedepsei poate constitui impulsul 
pentru formarea unei noi perspective a ceea ce 
însemnă priorităţile în viaţă şi valoarea libertăţii 
persoanei. 

Pentru menţinerea legăturilor cu 
familia, la nivelul sistemului penitenciar s-au 
creat premisele necesare pentru menţinerea 
contactului cu exteriorul astfel, cu titlu de 
exemplu, persoanele private de libertate 
beneficiază de dreptul la corespondenţă, 
dreptul la convorbiri telefonice, dreptul la 
vizită, pot beneficiar de permisiunea de ieşire 
din penitenciar. 

 
Nu putem afirma că vizita intimă este 

un concept nou. Punerea unei camere separate 

la dispoziţia persoanelor căsătorite în 
penitenciar, pentru un interval de timp de 
până la 48 de ore, a fost statuată inclusiv de 
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 23/1969, 
dar datorită condiţiilor vremii a fost pusă în 
practică ineficient. 

Acordarea vizitei intime urmăreşte 
crearea condiţiilor pentru continuarea unor 
relaţii bazate pe afecţiune, care fie să conducă la 
căsătorie, fie să ajute la menţinerea legăturilor 
cu soţul/soţia, pentru a contribui ulterior 
eliberării la reintegrarea socială a persoanelor 
private de libertate. Aşadar, vizita intimă se va 
permite numai soţilor sau persoanelor care 
trăiesc într-o relaţie de parteneriat similară 
relaţiilor stabilite între soţi. 

În cazul în care persoana privată de 
libertate figurează „căsătorit/ă” ar fi imoral şi 
ilegal să se bucure de vizită intimă din partea 
altei persoane decât soţul/soţia. 

De altfel, formularea art. 43 lit. c din 
Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006 
exclude posibilitatea existenţei concomitente 
a unei relaţii de căsătorie şi a unei relaţii de 
parteneriat similare relaţiilor stabilite între 
soţi. În sensul acesta, legiuitorul utilizează 
expresia ”sau, după caz” în formularea „există 
o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie a 
certificatului de căsătorie, sau, după caz, o 
relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite 
între soţi”. 

Dacă la intrarea în penitenciar o 
persoană privată de libertate apare cu 
menţiunea „căsătorit/ă” şi ulterior susţine, fie 
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că starea civilă declarată nu a corespuns 
situaţiei reale, fie că şi-a schimbat starea 
civilă, aceasta trebuie să facă dovada că se 
află în cealaltă situaţie expres prevăzute de 
lege – relaţie de parteneriat similară soţilor – 
pentru a obţine vizita intimă cu o altă persoană 
decât soţul/soţia. 

În urma modificării Legii 275/2006 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, prin Legea 83/2010, s-a 
lămurit natura juridică a vizitei intime. Astfel, 
potrivit art. 48 alin. 21 din actul normativ 
menţionat vizita intimă reprezintă un drept a 
cărui exercitare depinde de îndeplinirea 
condiţii prevăzute de art. 43 din 
Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006. 

Astfel, pentru ca o persoană privată de 
libertate să beneficieze, la cerere, de vizită 
intimă trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
a) sunt condamnate definitiv şi sunt 
repartizate într-un regim de executare a 
pedepselor privative de libertate; 
b) nu sunt cercetate sau în curs de 
judecată în alte cauze penale; 
c) există o relaţie de căsătorie, dovedită 
prin copie a certificatului de căsătorie, sau, 
după caz, o relaţie de parteneriat similară 
relaţiilor stabilite între soţi; 
d) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni 
anterioare solicitării vizitei intime, de 
permisiunea de ieşire din penitenciar; 
e) nu au fost sancţionate disciplinar pe o 
perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei 
intime, sau sancţiunea a fost ridicată; 
f) participă activ la programele şi 
activităţile de educaţie şi asistenţă 
psihosocială recomandate în Planul 
individualizat de evaluare şi intervenţie 

educativă şi terapeutică ori la activităţi 
productive. 

În situaţia în care între momentul 
aprobării cererii şi cel al acordării dreptului, 
persoana privată de libertate nu mai 
îndeplineşte condiţiile arătate mai sus vizita 
intimă nu se acordă. 

Deşi la o primă citire, dispoziţiile 
legale par a nu fi susceptibile de interpretare, 
totuşi, în practică au fost întâlnite mai multe 
situaţii care au ridicat probleme de 
aplicabilitate. 

Printr-o încheiere a unui judecător 
delegat s-a dispus ca administraţia 
penitenciarului să asigure persoanei private de 
libertate L.S. exercitarea dreptului la vizită 
intimă.  

Anterior, conducerea penitenciarului a 
respins cererea persoanei private de libertate 
având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) 
lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii 
nr. 275/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, „nu sunt cercetate sau în curs de 
judecată în alte cauze penale” . 

S-a reţinut că acesta are afaceri 
judiciare la o judecătorie, într-un dosar, în 
calitate de inculpat. 

Verificările efectuate de judecătorul 
delegat la instanţă au concluzionat faptul că 
dosarul respectiv are ca obiect „revizuire”. 
Avându-se în vedere faptul că revizuirea este 
o cale extraordinară de atac, neconstituind o 
cercetare sau o judecată penală îndreptată 
împotriva unui făptuitor, învinuit sau inculpat 
care să atragă o nouă condamnare, judecătorul 
delegat a admis plângerea deţinutului. 

Contestaţiile la executare nu constituie 
o cercetare sau o judecată penală îndreptată 
împotriva unui făptuitor, învinuit sau inculpat 
care să atragă o nouă condamnare. 
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Din aceste considerente, judecătorul 
delegat a admis plângerea deţinutului. 

Condiţia ca deţinutul să nu fie cercetat 
sau în curs de judecată în alte cauze penale 
este evident că se referă la cauze în care acesta 
are calitatea de învinuit sau inculpat. În 
consecinţă, faptul că deţinutul este participant 
în orice altă cauză penală (de exemplu, 
contestaţie la executare, cerere de liberare 
condiţionată, cerere de întrerupere a executării 
pedepsei, revizuire, parte vătămată, parte 
responsabilă civilmente) nu împiedică 
acordarea vizitei intime. 

Această soluţie a fost adoptată şi de 
Ghidul privind activitatea judecătorilor 
delegaţi şi a personalului de penitenciare, 
elaborat în cadrul proiectului de înfrăţire 
instituţională FT RO/2007-IB/JH/02 – 
„Asistenţă pentru consolidarea respectării 
drepturilor omului în penitenciare şi creşterea 
eficienţei sistemului penitenciar român”. 

Într-o altă speţă, printr-o încheiere a 
unui judecător delegat s-a dispus ca 
administraţia penitenciarului să acorde 
persoane privată de libertate B. C. dreptul la 
vizită intimă pentru luna ianuarie 2011, cu 
toate că cererea sa a fost respinsă pe motiv că 
este sancţionat disciplinar, cu referire la art. 43 
alin. 1 lit. e) „nu au fost sancţionate disciplinar 
pe o perioadă de 6 luni anterioară solicitării 
vizitei intime sau sancţiunea a fost ridicată”. 

Administraţia locului de deţinere a 
avut în vedere faptul că după data formulării 
cererii (03.01.2011), persoanei private de 
libertate i s-a întocmit un raport de incident în 
data de 05.01.2011. 

Este neîndoielnic că întocmirea unui 
raport de incident nu înseamnă că deţinutul a 
fost sancţionat disciplinar. Într-o astfel de 

situaţie, administraţia penitenciarului putea 
adopta una din următoarele soluţii: 
- soluţionarea cererii după terminarea 
cercetării disciplinare. Dacă după terminarea 
cercetării disciplinare, deţinutului i s-a aplicat 
o sancţiune disciplinară, cererea va fi respinsă 
pentru neîndeplinirea condiţiei prevăzute de 
art. 43 alin. 1 lit. e; 
- aprobarea cererii şi amânarea 
acordării vizitei intime până la terminarea 
cercetării disciplinare, în temeiul art. 43 alin. 
(2) „în cazul în care între momentul 
aprobării cererii şi cel al acordării dreptului 
deţinutului nu mai îndeplineşte condiţiile, 
vizita intimă nu se acordă” şi art. 44 alin. (2) 
teza a II-a „Vizita se va desfăşura cu acordul 
directorului penitenciarului, care va stabili 
totodată şi momentul în care se desfăşoară 
vizita, informând în timp util soţii”. Dacă 
după terminarea cercetării disciplinare, 
deţinutului i s-a aplicat o sancţiune 
disciplinară, vizita nu se mai acordă. 

În unele situaţii s-a pus problema 
evaluării participării active la activităţile de 
reintegrare socială, condiţie prevăzută de art. 
43 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de 
aplicare a Legii nr. 275/2006. Printr-o 
încheiere a unui judecător delegat s-a dispus 
revocarea măsurii de respingere a cererii de 
vizită intimă luată de administraţie faţă de 
persoana privată de libertate M. M. 

Ca să pronunţe această încheiere, 
judecătorul delegat a reţinut că motivul 
invocat de administraţia penitenciarului 
pentru neacordarea vizitei intime - 
participarea activă la programele de educaţie 
şi intervenţie psihosocială ori la activităţi 
productive - este neîntemeiată, ţinând seama 
de următoarele: 
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- a participat la activităţi productive 
începând cu luna ianuarie 2007 aproape 
constant până în decembrie 2010; 
- acordarea dreptului vizează trimestrul 
IV 2010; 
- lipsa implicării în activităţi de 
reeducare din luna ianuarie 2011, poate fi 
luată în seamă în trimestrul I 2011. 

Tot aşa, printr-o încheiere a unui 
judecător delegat s-a dispus admiterea 
plângerii persoanei private de libertate N. A. 
şi anularea măsurii de neacordare a vizitei 
intime, pe luna februarie 2011. De data 
aceasta, judecătorul a apreciat că soluţia este 
neîntemeiată, ţinând seama de următoarele: 
- până în luna decembrie 2010, 
deţinutul a muncit constant, câştigând un 
număr de 40 zile; 
- este inclus în mai multe grupe de 
muncă, respectiv la solarii, deszăpezire şi la 
centru de pregătire Rodbav, unde a şi muncit 
2 zile în cursul lunii februarie 2011. 

Într-o altă cauză similară s-a reţinut că 
cererea poate fi admisă chiar dacă situaţia 
persoanei private de libertate se prezenta, 
astfel: 
- avea două dosare pe rolul Judecătoriei 
Galaţi ce aveau ca obiect contestaţie la 
executare şi stabilire paternitate, nu încalcă 
prevederile regulamentare; 
- nu a putut participa, în mod obiectiv, 
la activităţi de reintegrare socială întrucât a 
fost transferat în Penitenciarul Brăila în luna 
decembrie 2010, iar în ceea ce priveşte 
activităţile de productive, la cererea sa 
formulată în acest sens i s-a răspuns că se va 
analiza posibilitatea să fie folosit la muncă 
după perioada de cunoaştere. 

Participarea activă la activităţile de 
reintegrare socială este dificil de evaluat în 

practică. Totuşi, se poate reţine că 
participarea activă la programele de educaţie 
şi intervenţie psihosocială ori la activităţi 
productive în vederea acordării vizitei intime 
este o apreciere a celor implicaţi în 
soluţionarea acestui tip de cereri formulate de 
deţinuţi care trebuie să ţină seamă de 
includerea deţinutului într-un program de 
reintegrare socială sau la activităţi productive 
şi de realizarea normelor de muncă sau a 
obiectivelor stabilite prin program. 

În cazul în care deţinutul din motive 
neimputabile lui (transfer, desfiinţarea 
punctului de lucru, îmbolnăvire etc.) nu mai 
participă la programele de educaţie şi 
intervenţie psihosocială ori la activităţi 
productive se va analiza perioadele de 
activitate cu cele de inactivitate pentru 
stabilirea îndeplinirii acestei condiţii pentru 
acordarea vizitei intime. 

De regulă, analiza acestui criteriu se 
referă la perioada de 3 luni de dinaintea 
formulării cererii 

Soluţiile adoptate în noul proiect de 
lege privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate sunt în deplin 
consens cu cele prezentate. Există în proiect 
şi unele noutăţi legislative care urmăresc în 
mod necesar sănătatea şi morala publică. 
Persoana condamnată căsătorită poate 
beneficia de vizită intimă numai cu soţul sau 
soţia este un exemplu care va înlătura acele 
situaţii în care unele persoane private de 
libertate beneficiază de acest drept şi cu soţia 
şi cu concubina. În aceeaşi idee, s-a prevăzut 
că vizita intimă se acordă persoanelor 
internate într-un centru de detenţie sau 
educativ numai dacă sunt căsătorite şi dacă au 
vocaţia legală de a se căsători la data acordării 
acestui drept.               ■ 
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Radicalizarea în mediul penitenciar 
 - un fenomen în ascensiune -  

Subinspector Anca Virginia VĂDUVA 
Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului - ANP 

Mediul carceral a evoluat de-a lungul 
timpului sub impactul globalizării şi implicit al 
ameninţărilor asimetrice de tipul actelor 
teroriste, conturându-se astfel în mod stringent 
necesitatea existenţei unei culturi de securitate 
şi a unor instrumente instituţionale adecvate. 

Închisorile constituie de foarte multă  
vreme un ambient favorabil dezvoltării 
violenţei şi implementării ideologiei 
extremiste, oferind în acest mod oportunitatea 
atragerii de noi adepţi. Prin urmare, 
examinând fenomenul radicalizării islamiste 
din penitenciare, putem observa importanţa 
deosebită, relevanţa şi implicaţiile pe care le 
are asupra mediului de securitate. 

 
În primul rând, înmulţirea 

condamnărilor la nivel global pentru săvârşirea 
infracţiunii de terorism sugerează necesitatea 
realizării unor cercetări aprofundate în 
domeniul radicalizării din mediul penitenciar. 
În acest context, o analiză a fenomenului 
existent în penitenciarele din străinătate se 

dovedeşte a fi relevantă întrucât este adaptabilă 
şi închisorilor din România, şi ne poate conferi 
o imagine clară asupra caracteristicilor şi 
modalităţilor în care poate fi combătută 
radicalizarea si procesul de recrutare în sine. 

În al doilea rând, trebuie menţionat 
faptul că existenţa unei literaturi diversificate în 
ceea ce priveşte abordările teoretice ale 
fenomenului de radicalizare necesită o adaptare 
la mediul carceral, întrucât acesta este un mediu 
specific, care conţine numeroase variabile ce 
pot altera puterea explicativă a teoriilor. În acest 
context, putem menţiona faptul că există, în 
general, o variaţie considerabilă a mijloacelor 
de radicalizare, atunci când procesul are loc 
după gratii. Spre deosebire de societatea 
”liberă”, ”deschisă”, închisorile constituie medii 
strict controlate şi închise, populate de indivizi 
periculoşi, care adoptă de cele mai multe ori un 
comportament antisocial. 

În al treilea rând, radicalizarea în 
închisori constituie o problemă ce ţine şi de 
politica adoptată vizavi de acest fenomen şi 
nu în ultimă instanţă importanţa pe care 
fiecare ministru, director general sau director 
de unitate o acordă managementului şi 
combaterii acestui fenomen. Spre exemplu, 
având în vedere susţinerea financiară continuă 
din partea Al Qaeda a unor state din Vest şi 
sporirea numărului de radicalizaţi din interior, 
devine evident faptul că mulţi terorişti 
islamişti vor deveni interesaţi în următoarea 
decadă de recrutarea a cât mai mulţi membri 
din mediul penitenciar. 
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Fenomenul de radicalizare în mediul penitenciar 
În mediul penitenciar, religia 

constituie deseori o modalitate prin care 
persoana privată de libertate se poate adapta 
mai uşor vieţii carcerale, instituţionale, prin 
oferirea unor mijloace fireşti de a face faţă 
unui mediu specific, neobişnuit. În acest fel, 
implicarea religioasă este privită ca o 
alternativă la asemenea înclinaţii ale 
deţinuţilor spre pasivitate, introvertism, 
agresiune sau violenţă. Mai mult, având în 
vedere faptul că închisorile reprezintă 
comunităţi izolate, religia netradiţională poate 
apărea mult mai atractivă în rândul populaţiei 
penitenciare decât cea convenţională. De 
aceea, aderarea la aceste grupuri 
fundamentate pe ”credinţă” constituie o 
opţiune mai avantajoasă pentru persoanele 
private de libertate decât cele tradiţionale . 

Persoanele private de libertate sunt în 
mod particular vulnerabile la ideologia 
religioasă radicală datorită atitudinilor 
antisociale şi a nevoii de identificare cu alţi 
deţinuţi, pentru a putea împărtăşi experienţe 
comune, credinţe sau etnicitate. Dacă în 
comunitatea din care provine deţinutul a 
existat o expunere redusă la o formă 
religioasă organizată, înţelegerea acestuia va 
fi influenţată de liderul religios şi de 
materialele puse la dispoziţie. În acest 
context, retorica radicală poate exploata 
vulnerabilităţile deţinutului şi lipsa unor 
cunoştinţe religioase bine fundamentate prin 
confirmarea dezamăgirilor acestuia vizavi de 
societate şi crearea unui mediu propice pentru 
manifestarea impulsurilor violente. Printre 
factorii psihologici care influenţează creşterea 
vulnerabilităţii se numără şi nivelul ridicat de 
stres şi pericol, deziluziile culturale, 
inexistenţa unor valori religioase intrinseci 

sau lipsa de valori, mediu familial 
disfuncţional sau personalitate cu tendinţe de 
dependenţă . Aceşti factori prevalează în 
rândul populaţiei din penitenciare. Astfel, din 
punct de vedere ideologic, grupurile 
religioase permit deţinuţilor să demonizeze pe 
cei percepuţi drept inamici şi să se vadă pe 
sine neprihăniţi.  

 

Implicarea religioasă în rândul 
deţinuţilor reprezintă un fenomen complex, 
motivat de existenţa a numeroşi factori 
psihologici şi sociali. Un prim factor este 
reprezentat de criza convertirii (the Crisis 
Convert) şi face referire la faptul că unele 
persoane private de libertate apelează la 
religie pentru acelaşi motiv ca ceilalţi oameni. 
Aceştia reuşesc să facă faţă crizei generate de 
pierderea unei persoane iubite, de divorţ, 
boală, dependenţă de alcool sau droguri, ori, 
aşa cum este cazul deţinuţilor, sunt nevoiţi să 
gestioneze trauma cauzată de pierderea 
libertăţii prin încarcerare. Un al doilea factor 
îl constituie - căutarea protecţiei convertirii 
(The Protection - Seeking Convert), ceea ce 
presupune că aderarea la un grup de credinţă 
poate avea ca motivaţie nevoia deţinutului de 
protecţie împotriva furtului şi agresiunii fizice 
prin stabilirea unei identităţi culturale 
puternice în cadrul subculturii sale. 
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Un al treilea factor este căutarea 
convertirii (The Searching Convert), care 
evidenţiază faptul că femeile şi bărbaţii care 
sunt depuşi în penitenciare şi nu posedă un 
background religios, sunt aruncaţi într-un 
mediu în care opţiunile religioase abundă, 
astfel încât unul din trei deţinuţi participă la 
diversele programe cu astfel de specific. 
Datorită experienţei în ceea ce priveşte textele 
”sacre” ritualurile şi practicile disciplinare ale 
religiei, unii deţinuţi pot întâmpina dificultăţi 
în alegerea unui grup de credinţă, motiv 
pentru care ei devin căutători (searchers). O 
parte dintre aceştia aderă prea rapid, din 
grabă, alţii devin afiliaţii unui grup datorită 
presiunilor exercitate de către colegii lor sau 
sunt membri pentru scurt timp, schimbând 
mereu gruparea religioasă. 

În ceea ce priveşte manipularea 
convertirii (Manipulating Convert), trebuie 
menţionat faptul că mulţi deţinuţi pot utiliza 
religia în scopuri manipulative, cum ar fi 
obţinerea unei diete speciale, accesul la diverse 
cărţi, instrumente muzicale, participarea la 
întruniri religioase (inclusiv contacte cu 
persoane de sex opus) sau obţinerea 
privilegiului de a purta embleme religioase, 
mătănii, barbă ori diverse obiecte vestimentare 
impuse de religia respectivă. De asemenea, 
unele persoane private de libertate speră ca 
închisoarea sau comisiile de liberare 
condiţionată vor privi implicarea lor religioasă 
ca o dovadă a moralităţii, a unei atitudini pro-
sociale şi a respectului faţă de lege. 

Cel de-al cincilea factor, recrutarea 
celui convertit din ”lumea liberă” (The Free-
World Recruited Convert) se referă la situaţia 
în care aderarea la un grup de credinţă implică 
exercitarea influenţei liderilor religioşi care nu 
sunt încarceraţi - ”din lumea liberă” Astfel, 

deţinuţii realizează o interacţiune constantă cu 
aceşti lideri, al căror efort de recrutare 
presupune efectuarea de vizite la penitenciar, 
distribuirea de buletine informative şi 
materiale religioase, precum şi promisiunea 
unui ajutor financiar după terminarea 
executării pedepsei privative de libertate.  

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi 
Biroul Federal al Închisorilor (FBoP) din 
Statele Unite ale Americii au identificat două 
problematici importante în ceea ce priveşte 
radicalizarea şi recrutarea deţinuţilor. Prima 
dintre acestea se referă la acele persoane 
private de libertate care fac parte dintr-un 
grup minoritar. Deşi majoritatea sunt 
convertite la Islamism, există un număr redus 
al acelora care s-au născut înlăuntrul credinţei 
musulmane şi care se simt discriminaţi prin 
faptul că statul oprimă minorităţile şi 
musulmanii din străinătate. Sentimentul 
acestei opresiuni percepute împreună cu 
puţinele noţiuni pe care le posedă despre 
Islam face din aceştia o populaţie vulnerabilă 
pentru extremiştii care caută persoane pe care 
să le radicalizeze şi recruteze. 

În acest context, deţinuţii radicalizaţi pot 
reprezenta un real pericol datorită, pe de o parte, 
influenţei exercitate de unii dintre aceştia supra 
altora în vederea participării la slujbele 
organizate în moscheele islamice din SUA sau 
de peste hotare. Astfel, acestora le poate fi oferită 
oportunitatea prozelitismului islamismului 
radical la liberarea din penitenciar. Mai mult, 
deţinuţii influenţi pot constitui un risc la adresa 
siguranţei deţinerii prin forţarea altora să nu se 
supună lucrătorilor din penitenciare şi să îi incite 
la a comite acte violente în închisoare. Aceia 
care au dobândit deprinderile specifice utilizate 
de terorişti le pot astfel transmite mai departe 
altor persoane private de libertate. 
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Cea de-a doua problematică face referire 
la acele persoane venite în penitenciar pe bază de 
contract, voluntariat sau sunt angajaţi ai unităţii, 
majoritatea dintre aceştia fiind imami, care au 
intenţia de a radicaliza şi recruta. Pentru 
musulmanii convertiţi, dar şi pentru cei născuţi 
în Islam, un imam extremist poate influenţa 

considerabil sistemul credinţelor individuale 
vorbind de pe o poziţia unei autorităţi în materie 
de religie. Imamii extremişti deţin potenţialul de 
a influenţa indivizi vulnerabili în diferite 
circumstanţe, pot depista şi evalua pe aceia care 
răspund la mesajele lor şi îi pot orienta spre 
cercuri relaţionale extremiste. 

 

Recrutarea din interiorul sistemului penitenciar în scopuri teroriste  
 

Având în vedere elementele 
determinante ale procesului de recrutare, 
putem afirma că unul din modelele (tiparele) 
de acţiune în vederea atragerii de noi membri 
poate fi metoda ”infectării”. Aceasta 
presupune existenţa unei populaţii atât de 
izolate sau de dificil de penetrat, încât cea mai 
eficientă metodă de recrutare este cea din 
interior. Un agent de încredere este fi inserat 
în rândul populaţiei-ţinte în vederea atragerii 
potenţialilor recruţi direct, personal. Această 
metodă pune accent pe puterea de persuasiune 
a (1) credibilităţii sursei, pe (2) comparare şi 
validare socială, precum şi pe alte (3) atracţii 
special adaptate. În etapele incipiale, această 
formă de recrutare servea grupurilor care se 
manifestau activ împotriva guvernelor, 
îmbrăţişau clandestinitatea şi securitatea 
operaţională. Pe măsură ce se adună un număr 
semnificativ de recruţi, eforturile de recrutare 
se măresc, precum şi abilitatea de a exercita 
presiune conformaţională. Cea mai 

investigată variantă critică este timpul. Cât 
durează inserarea agentului în rândul 
populaţiei ţintă şi cât durează ca ”infecţia” să 
se răspândească la un nivel critic pentru 
corpul politic?  

Adaptând acest model la mediul 
penitenciar, se poate observa faptul că agentul 
infiltrat poate reuşi cu uşurinţă să penetreze 
mediul şi să se integreze astfel încât ideologia 
şi convingerile sale să ajungă la persoanele din 
jurul său într-un mod facil. Mai mult, luând în 
considerare sentimentele negative ale unor 
persoane private de libertate vizavi de 
autorităţi, lipsa unei educaţii religioase şi 
instabilitatea ce decurge din adaptarea la un 
mediu izolat şi dur cum este o unitate 
corecţională, procesul de recrutare se poate 
consuma într-o perioadă de timp scurtă, 
sporind astfel eficienţa adepţilor radicali ai 
Islamului. Relevantă este în acest sens figura 
nr. 1, care ilustrează procesul prin care se 
realizează recrutarea/”infectarea” deţinuţilor. 

 
Fig. 1 Modelul recrutării prin „infectare” 
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Orice încercare de recrutare face uz de 
instrumente de convingere, directe (de exemplu, 
o invitaţie faţă-în-faţă pentru a participa la un 
curs paramilitar de formare) sau indirecte (de 
exemplu, afirmaţii, politice şi îndemnuri postate 
pe un site Web). Aceste instrumente includ 
orice formă a mass-media utilizată astăzi (de 
exemplu, ziare, radio, televiziune, şi Web) 
precum şi influenţa socială interpersonală (de 
exemplu, predici, zvonuri, educaţiei şi formării 
profesionale). Adesea, un grup cu putere de 
pătrundere şi resurse va folosi în tandem mai 
multe instrumente pentru un plus de efect, aşa 
cum este cazul manualelor care susţin ideologia 
grupului, a căror lectură se doreşte a fi 
obligatorie în şcoli. 

Referitor la tehnicile utilizate în mod 
frecvent de către terorişti, trebuie menţionat 
faptul că acestea induc variabile psiho-grafice 
sau statice necesare încurajării, pe de o parte, 
a contactului iniţial dintre potenţialul recrut şi 
recrutor care generează şi alte întâlniri, iar pe 
de altă  parte a contactelor adiacente care 

 

 
 

conduc la transformarea identităţii (spre 
exemplu aderarea la un grup în calitate de 
membru cu identitate proprie). Punctul comun 
al acestor tehnici este reprezentat de 
exploatarea sau crearea unei traume 
emoţionale ori mentale care va produce o 
stare disociativă a individului-ţintă - o stare în 
care identitatea, memoria, conştiinţa, 
conştienţa şi gândirea raţională sunt 
fluctuante. În strânsă legătură cu disocierea se 
află crearea unei noi identităţi şi a unui nou 
proces de gândire - o transformare - în funcţie 
de elementele pe care recrutorul le caută. 

 

Consideraţii finale 
 

Radicalizarea şi implicit recrutarea 
persoanelor private de libertate în vederea 
transformării acestora în adepţi ai viziunilor 
extremiste pentru săvârşirea unor acte de 
terorism constituie o problemă emergentă a 
sistemelor penitenciare şi implicit a societăţii. 
Există numeroase solicitări în ceea ce priveşte 
necesitatea realizării unui efort sporit în 
direcţia identificării şi recrutării unor 
persoane calificate care să predice o versiune 
moderată a Islamului în penitenciare. Chiar şi 
în acest caz, unii deţinuţi vor considera 
islamismul mult mai atractiv decât o 
interpretare moderată a Coranului. 
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O posibilă soluţie pentru combaterea 
problemei radicalizării grupărilor din 
închisori  rezidă  în  măsurile adoptate de 
către autorităţi în vederea destructurării 
acestora şi îmbunătăţirii activităţii de 
informaţii în mediul penitenciar. În acest 
scop, lucrătorii trebuie să primească o 
instruire temeinică pe baza căreia să poată 
identifica şi monitoriza potenţialul de 
radicalizare a deţinuţilor.  

În vederea obţinerii unei avertizări din 
timp în ceea ce priveşte persoanele private de 
libertate care ar putea juca rolul de martiri, 
autorităţile  din  sistemul penitenciar ar 
trebuie  să conlucreze cu celelalte instituţii 
din domeniul ordinii publice şi siguranţei 
naţionale. În acest context, consider că 
schimbul informaţional între parteneri este 
deosebit de important, acesta contribuind la 
conturarea unei imagini de ansamblu a 
fenomenului radicalizării şi permiţând crearea 
unei abordări unitare şi exhaustive.  

De asemenea, este imperios necesară 
o evaluare a celor mai eficiente practici în 
domeniul instituţiilor corecţionale, pentru a 
putea combate răspândirea cazurilor de 
radicalizare şi recrutare. Printre acestea, 
putem menţiona: stabilirea unor protocoale de 

verificare la nivel de sistem pentru toţi cei 
care furnizează servicii pe bază de contract 
sau voluntariat (spre exemplu, FBI oferă 
asistenţă prin efectuarea de verificări 
cazierului persoanelor care intră în 
penitenciar, fie că sunt voluntari, contractaţi 
sau angajaţi. Informaţiile de interes operativ 
sunt transmise mai departe factorilor 
decidenţi în vederea adoptării de măsuri 
oportune); crearea unei baze de date comune 
care să cuprindă lista persoanelor care oferă 
servicii deţinuţilor în mod direct (imami, 
preoţi, servicii sociale); îmbunătăţirea 
capabilităţilor de monitorizare; realizarea 
strategică a transferurilor persoanelor private 
de libertate (astfel încât să se evite crearea 
unor grupări solide în interiorul unei unităţi 
penitenciare) şi efectuarea unui schimb de 
informaţii la toate nivele de decizie din ţară şi 
din afara acesteia (inclusiv prin realizarea 
unor schimburi de experienţă). 

Prin urmare, procesul prevenirii şi 
combaterii răspândirii ideologiei radicale, 
radicalizării şi recrutării în vederea săvârşirii 
de atentate teroriste este unul de durată, care 
angrenează un răspuns multidisciplinar, bazat 
pe o cunoaştere temeinică a fenomenului şi pe 
o activitate informativ-operativă de calitate. ■

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Profit de această oportunitate pentru a mă adresa prizonierilor noştri. 

Nu v-am uitat. Suntem încă dedicaţi datoriei de a vă salva... 
până când vom sfărâma cătuşele” 

 Ayman al-Zawahiri 
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„Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă” 

Ştefan Teoroc 
Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare 

Cristian a intrat în sistem absolvind Academia de Poliţie, specialitatea penitenciare. Ştia 
că funcţionarii publici din penitenciare au un statut special. Suna bine. Salariu frumos, pensie 
specială, drepturi, prime, o locuinţă. Riscurile meseriei au şi un revers plăcut, corect. După 
repartiţie, mândru ofiţer, în uniforma la patru ace, se prezintă disciplinat dar ferm viitorilor şefi. 
I se încredinţează misiunile şi trece la treaba. La început pe lângă colegi cu experienţă şi încet, 
încet pe cont propriu. Îşi declara standardul tuturor rudelor şi prietenilor din oraşul său şi 
defilează ţanţos în uniforma când se întoarce de la serviciu. Este o mândrie să fii ofiţer într-un 
sistem special. Toţi îl invidiază. Fetele îl privesc cu alţi ochi decât înainte. 

Trec 3 ani, cu bune şi rele. Cristian 
realizează că viaţa bate filmul. Zilele de practică 
din facultate nu au mare legătură cu 
responsabilitatea pe care şi-o asumă acum 
respectând atribuţiile din fişa postului. Deţinuţii 
nu sunt colete să stea cuminţi unde-i aşezi. 
Reacţionează, te surprind. Încearcă să capete 
experienţa de la cei mai bătrâni dar din păcate 
media de vârstă este destul de mică. 

 

 Foarte mulţi colegi sunt tineri şi neexperimentaţi. Trebuie să-şi ascundă teama, să pară fermi şi 
determinaţi, altfel deţinuţii îşi dau coate, nu-i respectă. Învaţă împreună. Află din poveşti că în 
urma cu câţiva ani, în sistemul penitenciar erau 45.000 de deţinuţi. Oare cum se descurcau? 
Acum sunt 27.000 şi totul pare sufocant.  

Satisfacţia profesională este doar o sintagmă. Tot încearcă să o definească. Încă nu a 
prins niciun evadat, nu a fost avansat sau evidenţiat în mod special. A primit doar câteva prime, 
ca majoritatea celorlalţi colegi, iar în ultimul an i s-a acordat salariul de merit. Totul pare să 
graviteze în jurul acestor recompense. şi în jurul şefilor. Laude se primesc mai rar sau deloc, dar 
măcar să nu „calci pe bec” şi să fii muştruluit. Se vindecă greu. Depinde de personalitatea 
fiecăruia. Mediul închis, contactul permanent cu deţinuţii, riscurile şi condiţiile deosebite de 
muncă aspresc caracterele, oamenii sunt aprigi şi au putină răbdare. Divergenţele apar imediat. 
Dar salariul consistent şi celelalte drepturi ce decurg din statutul special îndulcesc peisajul. 

Începe să se vorbească despre criza economică. Sistemul special în care lucrează Cristian 
pare totuşi securizat. Încă. Societatea are nevoie de penitenciare, de funcţionari publici. Nu trece 
mult până mass-media se întoarce împotriva bugetarilor şi în special a funcţionarilor publici. Sunt 
scoşi în prim plan bugetarii de lux. Salarii de sute de milioane. A fi funcţionar public devine rapid 
un stigmat. Bugetarii intră în conflict cu cei din privat. Într-un conflict care nu este al lor. 
Vremurile de criză scot ce este mai rău din oameni. Toţi sunt speriaţi, au rate, se tem. Tind să 
acuze pe oricine numai să-şi menţină locul de muncă, venitul. Unii recurg la gesturi extreme.  
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Cristian este proaspăt căsătorit cu o colegă din sistem. Decide să divorţeze pentru a 
diminua riscul de disponibilizare. Nu-i crede pe cei care încearcă să-l liniştească. Totul în jur 
pare să se prăbuşească. Nimic nu mai este sigur. Nimic nu mai este special. Societatea îşi atacă 
propriile autorităţi. În urmă cu doar câteva luni era suficient să apari într-o banca şi să 
dovedeşti că eşti funcţionar la stat. Dacă mai erai şi cu statut special, ţi se puneau pe tava toate 
pachetele de credite. Acum cine va plăti ratele? Băncile au devenit generoase în somaţii şi 
majorări de dobânzi. Cursul valutar a luat-o razna. 

Cristi descoperă ce înseamnă să nu mai fii special pentru societate. Nu mai merge prin 
oraşul natal mândru de uniforma sa. Cei rămaşi fără loc de muncă îl duşmănesc. Tot ceea ce l-a 
motivat în a-şi alege cariera, pare acum desuet. Statutul special se mai ţine de un fir de păr. 
Drepturile generate de lucrul într-un sistem dur, în condiţii grele de muncă, dispar. Diminuările 
salariale nu îl ocolesc. La pensie încă nu se gândeşte dar ştie că nu va mai fi specială. Primele, 
premiile, salariile de merit, prima de vacanţa, al treisprezecelea salariu au dispărut. Se bucură 
că are serviciu chiar dacă remunerat cu două treimi din salariul de acum un an. Satisfacţia 
profesională are altă definiţie. Unica metodă de motivare a personalului a rămas sancţiunea. 
Acestea nu au fost diminuate. Dacă faci mai puţin eşti pedepsit, dacă faci mai mult… nu eşti 
pedepsit. Atât. O nouă dimensiune. Se adaptează. 

Lavoisier, un chimist francez, spunea că nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se 
transformă. Se referea la natura. Dar şi noi facem parte din aceasta. Cristian a realizat rapid că 
dacă doar va plânge după ce a pierdut nu va ajunge nicăieri. A fost deja consiliat de un psiholog, 
nu vrea să primească porecle din partea colegilor, să îşi piardă controlul sau mai rău, să ajungă 
pe străzi. Trebuie să se adune, să meargă mai departe. Criza slăbeşte în intensitate. O parte 
dintre drepturile salariale revin. Există promisiuni, poate doar electorale, dar tot e ceva, precum 
că salariile îşi vor reveni integral. Preţurile par totuşi să nu le aştepte, dar Cristian începe să 
respire din nou aproape normal. La serviciu, în jurul lui, este o echipă, se susţin, îşi asumă 
împreună riscuri în fiecare minut, asta îi dă curaj. Legislaţia evoluează, totul este într-o 
dinamică imprevizibilă, dar se obişnuiesc şi încearcă să vadă esenţialul. Trebuie să rămână 
sănătoşi mental şi fizic, să formeze o echipă puternică, să îşi îndeplinească misiunile, să îşi 
susţină familiile. Trebuie să caute motivaţia, satisfacţia profesională. Stigmatizaţi sau nu, 
reprezintă autoritatea statului, poartă o uniformă. O umbră de mândrie a rămas în asta. Se agaţă 
de ea.  

Criza are şi alt tip de efecte. Numărul de deţinuţi începe să crească. Cristian află şi 
despre o decizie europeană care ar repatria peste 10.000 de deţinuţi în scurt timp. Paradoxal, 
condiţiile deosebite de muncă, lipsa de personal şi numărul de deţinuţi în creştere, reprezintă 
acum argumente pentru stabilitate profesională. În sistemul penitenciar se fac angajări în timp ce 
colegii din poliţie sunt disponibilizaţi. Misiunile se diversifică şi sistemul penitenciar se extinde. 
Apar iniţiative public-private şi se aude de noi penitenciare. Asta nu sună a reuşita socială, dar 
cel puţin Cristian se bucură că nu va fi dat afară şi că va putea să-şi plătească ratele. Găseşte 
motivaţia pentru a fi determinat în serviciu, pentru a continua să meargă. Înainte. Redescoperă 
bucuria de a trăi. Ca noi toţi. Totul se transforma, nimic nu se pierde!      ■ 
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Consideraţii pe marginea noului Cod penal 

Inspector principal Leonard VOICILĂ 
Penitenciarul Pelendava 

Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod 
penal reprezintă un moment crucial în evoluţia 
legislativă a oricărui stat. Decizia de a se trece 
la elaborarea unui nou Cod penal nu a fost o 
simplă manifestare a voinţei politice, ci a 
reprezentat, în egală măsură, un corolar al 
evoluţiei economico-sociale, dar şi a doctrinei 
şi jurisprudenţei şi a avut la bază o serie de 
neajunsuri existente în actuala reglementare. 

Codul penal actual, a fost adoptat prin 
Legea nr. 15/1968, şi se află în vigoare din 1 
ianuarie 1969 şi, deşi începând cu anul 1990 
s-a constatat o preocupare constantă de 
înlăturare a unor reglementări incompatibile 
cu exigenţele statului de drept, modificările 
operate nu au fost - şi nici nu puteau fi în 
măsură - să determine o modificare 
structurală a reglementării penale române.  

Decizia elaborării unui nou Cod penal 
are la bază o serie de neajunsuri existente în 
actuala reglementare, neajunsuri evidenţiate 
atât de practică, cât şi de doctrină. 
Astfel, actualul regim sancţionator penal 
reglementat de Codul penal în vigoare, supus 
unor frecvente intervenţii legislative asupra 
diferitelor instituţii, a condus la o aplicare şi 
interpretare neunitară, lipsită de coerenţă, a 
legii penale, cu repercusiuni asupra eficienţei 
şi finalităţii actului de justiţie. 

De asemenea, decizia elaborării unui nou 
Cod penal a avut la bază neajunsurile Legii nr. 
301/2004, semnalate de doctrină în intervalul de 
timp care a urmat publicării sale, dintre care cele 
mai importante sunt următoarele: 
- în privinţa modelelor care au stat la 
baza reglementării, legiuitorul nostru s-a 

limitat la două modele principale - codul 
penal în vigoare şi codul penal francez, 
îndepărtându-se astfel de tradiţia de inspiraţie 
italo-austriacă dezvoltată sub imperiul 
Codului penal anterior; 
- diferenţierea infracţiunilor în crime şi 
delicte, deşi corectă din punct de vedere 
ştiinţific, a fost reglementată într-un mod 
defectuos, astfel încât ea creează probleme a 
căror soluţie nu poate fi găsită în cuprinsul 
codului. Aşa se întâmplă, de exemplu, cu 
privire la calificarea tentativei de crimă ca 
fiind crimă sau delict. Mai trebuie remarcat 
faptul că, în prezent, noţiunile de crimă şi 
delict nu mai au o semnificaţie juridică nici 
pentru specialişti şi, evident, nici pentru opinia 
publică. Reintroducerea lor în aceste condiţii 
ar reprezenta doar o sursă de confuzie. Pentru 
a avea sens, distincţia în plan penal ar trebui 
corelată cu adoptarea unor instituţii 
corespunzătoare în plan procedural. Sistemele 
de drept în care există împărţirea în crime şi 
delicte cunosc şi instituţii procedurale 
specifice care dau substanţă acestei împărţiri, 
cum ar fi, spre exemplu, Curtea cu juraţi. O 
astfel de instituţie are ca fundament tradiţia, 
experienţa acumulată în timp şi o anumită 
cultură juridică în spaţiul civic. În lipsa 
acestora, instituţia ar fi artificială, ineficace; 
- Legea nr. 301/2004 reia o serie de 
prevederi deja declarate neconstituţionale de 
către Curtea Constituţională, aşa cum este 
cazul obligaţiei reparării prejudiciului pentru 
dispunerea anumitor măsuri de individualizare 
a executării pedepsei - art. 108, 109 din Lege, 
al regimului plângerii prealabile în cazul 
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infracţiunilor contra bunurilor aflate în 
proprietatea privată a statului - art. 266 alin. 
(6) din Lege etc. În plus, numeroase alte 
prevederi pun probleme serioase de 
constituţionalitate (de pildă, imunitatea penală 
a tuturor instituţiilor publice); 
- reglementarea ierarhiei pedepselor 
principale în materia delictelor, prevăzută în 
art. 58 alin. (4) din Legea nr. 301/2004, nu îşi 
găseşte reflectare în conţinutul altor instituţii. 
Astfel, din enumerarea legală rezultă că 
amenda este o sancţiune mai severă decât 
munca în folosul comunităţii. Pe această bază, 
şi prin aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin.(2) 
din Lege, se ajunge la concluzia că tentativa 
la o infracţiune sancţionată doar cu amendă 
va fi pedepsită cu munca în folosul 
comunităţii. Art. 69 din Lege prevede, însă, 
că în caz de sustragere cu rea-credinţă de la 
plata amenzii se poate aplica munca în folosul 
comunităţii; 
- unele dintre instituţiile nou-introduse 
suprapuse reglementării regimului 
sancţionator al minorilor, care a rămas clădită 
pe vechile principii, conduc la crearea unui 
regim sancţionator mai sever în cazul 
minorului decât al majorului (de exemplu, în 
cazul amânării aplicării pedepsei sau al 
suspendării executării pedepsei aplicate 
minorului, dacă se aplică şi obligaţia de a 
presta o muncă neremunerată); 
- răspunderea penală a persoanei 
juridice a fost preluată din varianta iniţială a 
Codului penal francez din 1994, variantă ce 
nu s-a dovedit viabilă şi la care legiuitorul 
francez a renunţat parţial ulterior (de 
exemplu, sub aspectul clauzei speciale de 
răspundere a persoanei juridice); 
- în privinţa părţii speciale, se remarcă 
introducerea în textul Codului a numeroase 

prevederi din legislaţia specială, demers pe 
deplin justificat, însă acestea au fost în cea mai 
mare parte luate ca atare, fără a fi supuse unei 
selecţii riguroase şi cu atât mai puţin unei 
ameliorări a reglementării. Aşa se face că 
paralelismele de reglementare existente 
actualmente între Cod şi legislaţia penală 
specială au fost uneori transferate în interiorul 
Codului. În acelaşi timp, unele texte din 
legislaţia specială aduse în Codul penal au fost 
între timp abrogate sau modificate. 

Elaborarea unui nou Cod penal este 
cerută şi de necesitatea reaşezării în limite 
normale a tratamentului sancţionator. 
 În acest context, la 24 iulie 2009 s-a 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 noul Cod 
Penal  (Legea nr. 286/2009).  
Noul Cod penal urmăreşte îndeplinirea 
următoarelor obiective: 
- crearea unui cadru legislativ coerent în 
materie penală, cu evitarea suprapunerilor 
inutile de norme în vigoare existente în 
actualul Cod penal şi în legile speciale; 
- simplificarea reglementărilor de drept 
substanţial, menită să faciliteze aplicarea lor 
unitară şi cu celeritate în activitatea organelor 
judiciare; 
- asigurarea satisfacerii exigenţelor 
decurgând din principiile fundamentale ale 
dreptului penal consacrate de Constituţie şi de 
pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România 
este parte; 
-  transpunerea în cadrul legislativ penal 
naţional a reglementărilor adoptate la nivelul 
Uniunii Europene; 
-  armonizarea dreptului penal material 
român cu sistemele celorlalte state membre 
ale Uniunii Europene, ca o premisă a 
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cooperării judiciare în materie penală bazată 
pe recunoaştere şi încredere reciprocă. 
- abrogarea unor texte de incriminare 
din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii 
acestora în Partea speciala a noului Codului 
penal, ori pentru înlăturarea suprapunerii 
inutile a unor texte care protejează aceleaşi 
valori sociale; 
- adaptarea pedepselor pentru infracţiunile 
care rămân in legislaţia speciala potrivit logicii 
sancţionatorii a noului Cod penal; 
- actualizarea trimiterilor la normele din 
Partea speciala a Codului penal făcute de 
textele din legislaţia speciala; 
- dezincriminarea unor fapte prevăzute 
in legislaţia speciala si contravenţionalizare 
acestora acolo unde este cazul. Respectarea 
principiului minimei intervenţii care 
guvernează legislaţia penala a oricărui stat de 
drept impune recurgerea la mecanismul penal 
de protecţie doar în situaţiile in care protecţia 
oferita de reglementările altor ramuri de drept 
este insuficienta. 

În elaborarea noului Cod Penal s-a 
urmărit pe de o parte, valorificarea tradiţiei 
legislaţiei penale române, iar pe de altă parte 
racordarea la curentele de reglementare 
actuale ale unor sisteme juridice de referinţă 
în dreptul penal european. 

Pregătirea punerii în aplicare a noului 
Cod penal reprezintă un efort ce se reflectă în 
mai multe acţiuni ale Ministerului Justiţiei. 
Astfel, pe de-o parte, s-a elaborat şi se 
promovează, prin prezentul proiect, pregătirea 
punerii în aplicare, din perspectivă exclusiv 
legislativă, a noului Cod penal. Rămân însă o 
serie de aspecte cuprinse în noul Cod penal, a 
căror pregătire necesită eforturi, în special 
instituţionale şi bugetare, pentru care se vor 
efectua demersuri distincte. Spre exemplu, 
având în vedere noile competenţe acordate 
consilierilor de probaţiune prin noul Cod 

penal, se impune, în mod firesc, modificarea 
substanţială a cadrului legislativ care priveşte 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de 
probaţiune în România. Această modificare se 
impune a fi abordată distinct, tocmai datorită 
amplorii şi complexităţii sale, motiv pentru 
care nu a făcut obiectul unui titlu al prezentului 
proiect de lege. 

Trebuie precizat că punerea în aplicare 
efectivă şi eficientă a noului Cod penal trebuie 
abordată într-o manieră mai largă, în contextul 
pregătirii punerii în aplicare şi a noului Cod de 
procedură penală şi a Legii privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. Pentru toate aceste 3 acte normative 
fundamentale pentru sistemul penal românesc 
este necesară o pregătire corespunzătoare, atât a 
sistemului judiciar român, cât şi a partenerilor 
justiţiei (serviciile de probaţiune, administraţiile 
locurilor de detenţie, poliţia, poliţia comunitară, 
avocaţii, mediatorii etc.) şi, nu în ultimul rând, a 
societăţii româneşti în ansamblul ei (prin 
promovarea noilor reglementări şi a implicaţiilor 
acestora în plan social). Astfel, trebuie 
identificate resursele umane (atât ca necesar în 
sistem, cât şi ca pregătire profesională privind 
noile reglementări) şi bugetare (de exemplu, 
pentru asigurarea infrastructurii) necesare 
sistemului judiciar român. 

Prin atingerea obiectivelor menţionate 
se va realiza racordarea legislaţiei penale 
naţionale la exigenţele contemporane ale 
principiilor fundamentale ale dreptului penal. 

De asemenea, în plan social, 
simplificarea reglementărilor de drept 
substanţial, coroborată cu modificările 
preconizate în proiectul Codului de procedură 
penală, ar trebui să conducă la asigurarea 
previzibilităţii legii penale, precum şi la 
creşterea încrederii generale în actul de 
justiţie penală.    ■ 








