
Cuvânt-înainte 

Reforma penală iminentă în sistemul juridic românesc şi aderarea 
ării noastre la Uniunea Europeană sunt două din motivele care deter-

mină o reflec ie aprofundată asupra institu iilor de drept penal şi a 
rolului lor în sistemul legislativ contemporan. 

Una din aceste institu ii este confiscarea specială. Văzută ini ial ca 
o măsură de siguran ă şi reglementată tradi ional în legisla ia penală 
română, confiscarea specială ridică din ce în ce mai multe probleme 
atât în dreptul intern, cât şi în reglementările interna ionale. În con-
textul intensificării luptei împotriva crimei organizate, a devenit 
imperios necesar să se creeze instrumente juridice interna ionale care 
să priveze re elele de infractori de produsul infrac iunii. Acest dezi-
derat nu se poate realiza fără reglementarea unui cadru juridic de 
cooperare în materia identificării, indisponibilizării, sechestrării şi 
confiscării bunurilor. Un alt pas îl constituie armonizarea legisla iei 
penale în acest domeniu prin instrumente juridice la nivelul Uniunii 
Europene. 

Răspunzând la solicitările interna ionale, România şi-a modificat 
de curând reglementările interne în materia confiscării speciale, gene-
ralizând posibilitatea confiscării prin echivalent. Această măsură, deşi 
deosebit de importantă şi utilă, generează însă dificultă i pe planul 
respectării naturii juridice a institu iei confiscării speciale ca institu ie 
de drept penal. 

Deşi măsurile de siguran ă în general au mai fost tratate în litera-
tura juridică de specialitate, un studiu dedicat în exclusivitate confis-
cării speciale nu s-a mai realizat până în prezent. 

Acestea ar fi câteva dintre considerentele care ne-au determinat să 
încercăm analizarea acestei institu ii. Am încercat elaborarea unui stu-
diu de amploare în domeniul confiscării speciale, prin care să arătăm 
dacă natura juridică a confiscării speciale corespunde noilor reglemen-
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tări în domeniu, dacă România respectă angajamentele interna ionale 
asumate în materia confiscării speciale, dacă dispozi iile interne în 
materie sunt suficiente pentru acoperirea tuturor situa iilor ivite în 
practica judiciară. 

Am considerat necesară abordarea ini ială a măsurilor de siguran ă 
comparativ cu pedepsele, pentru a vedea trăsăturile specifice acestor 
din urmă sanc iuni şi pentru a analiza ulterior dacă măsura confiscării 
speciale întruneşte caracteristicile specifice.  

Am introdus, de asemenea, aspecte de drept comparat în ceea ce 
priveşte măsurile de siguran ă în general, pentru a remarca tratamentul 
aplicabil acestora şi pentru a putea face compara ia cu institu ia con-
fiscării speciale în alte legisla ii penale decât cea română. Am analizat 
confiscarea specială în dreptul comparat imediat după analiza măsu-
rilor de siguran ă în dreptul comparat pentru a eviden ia încă o dată 
specificul acestei măsuri, care are un regim juridic aparte, recunoscut 
ca atare, de altfel, în legisla iile statelor şi în doctrina de specialitate. 

Am introdus dispozi iile prevăzute în conven iile interna ionale şi 
alte instrumente juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene, deoa-
rece constituie într-o mare măsură sursa reglementărilor actuale referi-
toare la confiscarea specială. Acestea nu arată totuşi nimic în ceea ce 
priveşte natura juridică a institu iei, instituind doar obliga ia confis-
cării bunurilor sau confiscării prin echivalent şi obliga ia de asisten ă 
şi cooperare între statele semnatare ale conven iilor, precum şi între 
statele membre ale Uniunii Europene, în cazul instrumentelor juridice 
comunitare. 

Introducerea acestor dispozi ii în cadrul regimului general al con-
fiscării speciale ridică probleme în ceea ce priveşte natura juridică a 
institu iei. Prin analiza ulterioară am încercat să arătăm că adevărata 
natură a confiscării speciale este aceea a unei sanc iuni penale, iar nu 
aceea a unei sanc iuni de drept penal, înscriindu-se mai bine în cate-
goria pedepselor complementare decât în cea a măsurilor de siguran ă. 

De asemenea, unele reglementări lacunare ale legisla iei, reflectate 
în imposibilitatea confiscării anumitor bunuri care servesc, imediat 
după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau 
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păstrarea folosului ori produsului ob inut, au dus în practica judiciară 
la solu ii controversate, unele de extindere nejustificată a legisla iei 
existente şi crearea de fic iuni care să permită confiscarea acestor 
bunuri, iar altele de neconfiscare. Aceste controverse ar putea fi înlă-
turate prin reglementarea acestei ipoteze de confiscare în legisla ia 
internă.  

Un aspect de noutate în peisajul legislativ recent îl constituie posi-
bilitatea organelor judiciare de a declanşa o ac iune penală sau civilă 
în materia confiscării speciale, cu consecin e juridice diferite. Este 
interesant de văzut dacă un astfel de sistem ar aduce beneficii actua-
lului regim intern al confiscării speciale. 

Acestea ar fi câteva din problemele de interes care sunt analizate în 
prezentul studiu şi la care am încercat să oferim solu ii viabile. 
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Capitolul I 

Regimul general al măsurilor de siguranţă 

Secţiunea 1. Sancţiunile de drept penal 

1. Via a colectivită ilor umane, în general, nu poate fi concepută în 
afara unor reguli de conduită necesar a fi respectate de către cei cărora 
li se adresează. În mod normal, atitudinea oamenilor fa ă de impera-
tivele juridice este pozitivă, în sensul că ei se conformează conduitei 
prescrise, care se prezumă a servi atât binele individual, cât şi binele 
public, dar există şi atitudini negative, care nasc fenomenul infrac-

ţional. 
În orice societate, pentru combaterea acestui fenomen malefic, 

aducător de mari daune morale şi sociale, este necesar în primul rând 
să fie combătute cauzele care îl generează şi condi iile care îl favori-
zează. Din acest punct de vedere, combaterea cauzelor fenomenului 
infrac ional înseamnă eforturi profilactice deosebite, atât din partea 
organelor specializate ale statului, cât şi din partea popula iei. 

În al doilea rând, lupta cu cauzele şi condi iile generatoare presu-
pune adoptarea unor mijloace specifice de combatere, în func ie de 
diversitatea cauzelor criminalită ii, folosindu-se mijloace economice, 
sociale, culturale, morale, juridice etc. 

În situa ia în care în societate se săvârşesc mult prea multe infrac-
iuni, când criminalitatea a atins un anumit nivel, aceste mijloace econo-

mice, sociale, culturale sau morale nu mai sunt suficiente, impunându-se 
recurgerea la sancţiuni juridice. Sanc iunea juridică este o crea ie a 
legii, o entitate juridică derivată şi un instrument de realizare şi reinte-
grare a ordinii juridice1. Este deci sanc iune juridică orice măsură pe 
care o normă de drept o statorniceşte drept consecin ă, pentru cazul în 
care preceptul său va fi nesocotit. 

                                                
1 V. Dongoroz, Drept penal (reeditarea edi iei din 1939), Asocia ia Română 

de Ştiin e Penale, Bucureşti, 2000, p. 456. 



Confiscarea specială în dreptul penal 

 

2 

Particularită ile sanc iunilor juridice – fa ă de alte mijloace menite 
să asigure ordinea juridică – sunt date de sursa lor normativă (în sen-
sul că orice sanc iune presupune un precept căruia îi este mai dinainte 
ataşată) şi mecanismul lor (orice sanc iune intervine doar după ce un 
precept juridic a fost nesocotit). 

 
2. Cadrul sancţiunilor juridice, aferent fiecărei ramuri de drept, 

depinde de natura normelor juridice care compun acea ramură, de urmă-
rile pe care le are ilicitul rezultat din nesocotirea lor, de vastitatea şi 
varietatea dispozi iilor de drept pozitiv care disciplinează acea ramură. 

Cadrul general al sanc iunilor unei ramuri de drept nu trebuie însă 
confundat cu cadrul special de sanc iuni şi nici cu sanc iunile specifice 
acelei ramuri de drept; pentru a le indica pe cele dintâi se foloseşte 
prepozi ia „în” (sanc iunile în dreptul penal), iar pentru a desemna pe 
cel de-al doilea, prepozi ia „de” (sanc iunile de drept penal). Pentru cel 
de-al treilea se foloseşte drept calificativ denumirea ramurii de drept 
(spre exemplu, sanc iuni penale). 

Cadrul general al sanc iunilor unei ramuri de drept este alcătuit din 
toate sanc iunile pe care îndeosebi, sau în chip complinitor sau acce-
soriu, le statorniceşte sau le reglementează o ramură de drept. Astfel, 
constituie cadrul general al sanc iunilor în dreptul penal sanc iunile 
represive, specifice dreptului penal (pedepsele), sanc iunile preventive 
(măsurile de siguran ă), anume prevăzute şi îndeosebi disciplinate de 
normele dreptului penal, sanc iunile formale (nulită ile de procedură 
penală) prevăzute de dreptul penal formal, sanc iunile administrative 
dispuse în cazul înlocuirii răspunderii penale (cele prevăzute în art. 91 
C. pen.), sanc iunile civile (repararea prejudiciului şi restituirea lucru-
rilor) care sunt, în chip adiacent, reglementate şi de normele dreptului 
penal. 

Cadrul special este, dimpotrivă, alcătuit numai din sanc iunile pe 
care o ramură de drept le stabileşte şi disciplinează îndeosebi. În dreptul 
penal român, constituie sancţiuni de drept penal pedepsele, măsurile 
de siguran ă şi măsurile educative1. 

                                                
1 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, I. Fodor, N. Iliescu,  

C. Bulai, V. Roşca, Explica ii teoretice ale Codului penal român, vol. II,  
Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 239 (în continuare V. Dongoroz şi colab.); 
C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997,  
p. 278; M. Zolyneak, Drept penal. Partea generală, vol. III, Ed. Funda iei 
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Sanc iunile specifice unei ramuri de drept sunt acele sanc iuni de 
bază, care nu numai că sunt îndeosebi statornicite de acea ramură, dar 
îi apar in în exclusivitate numai ei1. Sanc iunile specifice dreptului 
penal, denumite şi sancţiuni penale, sunt pedepsele2. 

 
3. În dreptul penal, sanc iunile ocupă un loc deosebit de important, 

ele reprezentând mijloacele esenţiale de realizare a scopului legii 

penale – apărarea valorilor sociale fundamentale ale societă ii împo-
triva faptelor prevăzute de legea penală. 

Ceea ce caracterizează sanc iunile de drept penal este natura lor 
coercitivă, fiindcă ele conduc la o privare sau o restrângere al dreptu-
rilor. Sanc iunile de drept penal sunt, de asemenea, aflictive, chiar şi 
atunci când voin a legii ar fi de a nu le impune acest caracter. Sub 
aspectul inciden ei lor, aceste sanc iuni sunt inevitabile şi indispen-

sabile, fiindcă ac iunea pentru aplicarea lor este pusă în mişcare de 
ini iativa organelor puterii publice, iar sanc iunea, odată aplicată, este 
pusă în executare, din oficiu, de către acestea. Toate aceste sanc iuni 
sunt prevăzute de legea penală şi au deci un caracter legal şi obli-

gatoriu; sanc iunile de drept penal se aplică numai ca urmare a săvâr-
şirii unor infrac iuni, ele constituind consecin ele juridice ale încălcării 
unor norme de conduită; toate sanc iunile de drept penal se aplică în 
scopul prevenirii altor infrac iuni şi restabilirii ordinii de drept. 

Secţiunea a 2-a. Apariţia şi evoluţia instituţiei 

măsurilor de siguranţă în dreptul penal român şi în 

dreptul penal comparat 

4. Institu ia măsurilor de siguran ă, în configura ia în care este 
cunoscută astăzi în legisla iile penale, este de dată relativ recentă, 

                                                                                            
„Chemarea”, Iaşi, 1993, p. 806; Al. Boroi, Drept penal. Partea generală,  
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 282-283. 

1 V. Dongoroz, op. cit., p. 459. 
2 V. Dongoroz şi colab., op. cit., p. 274; Al. Boroi, op. cit., p. 282; I. Şandru, 

Câteva considera ii privitoare la măsurile de siguran ă prevăzute de noul Cod 
penal, în Dreptul nr. 1/2006, p. 155. 
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astfel de măsuri fiind prevăzute în legile penale abia la începutul 
secolului nostru. 

De-a lungul acestei perioade, temeiurile şi scopurile pedepsei şi, în 
genere, ale represiunii au fost în elese şi explicate în moduri diferite. 
Au fost formulate numeroase teorii care au încercat să explice, din 
puncte de vedere diferite, sensul şi rostul pedepsei. 

Teoriile absolute porneau de la concep ia că pedeapsa îşi găseşte 
ra iunea în ea însăşi, ca reac ie inevitabilă, justificată prin chiar fapta 
penală săvârşită, adică o contra măsură fa ă de răul produs prin săvâr-
şirea infrac iunii. Aceste teorii îndepărtau orice altă ra iune a pedepsei. 

Teoriile relative porneau de la principiul că pedeapsa nu poate fi 
justificată prin ea însăşi, ci trebuie să aibă un anumit scop pe care să-l 
urmărească şi care să constituie justificarea. Prin aceste teorii se 
depăşea etapa în care se credea că pedeapsa trebuie aplicată întot-
deauna, considerându-se că ea trebuie să intervină numai dacă este 
necesară şi numai pe măsura acestei necesită i. 

Teoriile mixte considerau că pedeapsa se aplică atât în scop 
retributiv, cât şi pentru a împiedica săvârşirea de noi infrac iuni, adică 
o îmbinare a teoriilor absolute cu teoriile relative1. 

Progresele ştiin ifice în domeniul dreptului penal au contribuit în 
mod decisiv la schimbarea concep iilor privitoare la fundamentul 
represiunii. 

 
5. Ca regulă generală, pedepsele se aplică numai persoanelor 

care au săvârşit faptele penale, cu vinovăţie. Sunt însă persoane 
care săvârşesc fapte prevăzute de legea penală, dar nu pot fi îndreptate 
şi deci reeducate, întrucât nu sunt în stare să-şi dirijeze voin a în mod 
conştient, să în eleagă semnifica ia ilicită, neconvenabilă a faptelor 
comise. O pedeapsă aplicabilă unor astfel de persoane ar fi lipsită de 
eficien ă. 

Dar, şi în situa ia în care făptuitorii au săvârşit faptele cu vinovă ie 
şi au fost sanc iona i, sunt situa ii în care pedeapsa nu este în măsură 
să asigure apărarea societă ii, deoarece ea nu poate ac iona întot-
deauna asupra cauzelor care au dus la săvârşirea infrac iunii. 

Iar atâta timp cât cauzele care au dus la săvârşirea infrac iunii vor 
persista în persoana făptuitorului şi după executarea pedepsei, aceasta 
prezintă pericolul de a săvârşi şi alte infrac iuni în viitor. S-a impus 
astfel, în ştiin a dreptului penal, concluzia că, pentru a înlătura aceste 

                                                
1 V. Dongoroz, op. cit., p. 466. 
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stări de pericol, sunt necesare şi alte sanc iuni de drept penal, cu carac-
ter mai pronun at preventiv. 

 
6. Dintr-o analiză a evolu iei reglementărilor în materia măsurilor 

de siguran ă, vom observa totuşi că multe dintre aceste sanc iuni, 
cunoscute astăzi sub această denumire, au figurat în legiuirile din 
Antichitate, din Evul Mediu şi mai apoi în legisla ia modernă, fiind 
incluse în categoria pedepselor complementare sau accesorii (spre 
exemplu, expulzarea străinilor, confiscarea specială, internarea 
medicală, interdic ia de a exercita anumite profesii etc.). 

Ulterior, actualele măsuri de siguran ă au fost incluse şi în anumite 
legi extrapenale, ca simple incapacită i sau decăderi, care vizau pe cei 
condamna i în perioada imediat următoare executării pedepsei, măsură 
de reac ie a societă ii. 

Un nou pas pe linia consacrării măsurilor de siguran ă s-a făcut în 
a doua jumătate a secolului trecut, când prin legi speciale s-au stator-
nicit o serie de măsuri destinate infractorilor aliena i sau infractorilor 
de obicei, măsuri care nu aveau alt rol decât acela de a preveni 
săvârşirea de noi fapte prevăzute de legea penală. 

Cristalizări în concep iile teoretice ale epocii s-au produs atunci 
când s-a ridicat problema introducerii lor în Codul penal, în cadrul 
sanc iunilor, alături de pedepse. Astfel, unii autori s-au pronun at pentru 
rămânerea la sistemul legilor speciale, pe când al ii propuneau să se 
elaboreze un cod special pentru măsurile de siguran ă, un cod al 
preven iunii1. 

 
7. Măsurile de siguran ă au constituit, din ce în ce mai mult, obiect 

de discu ie în cadrul lucrărilor Congreselor Uniunii Interna ionale de 
Drept Penal. Astfel, obiectul congreselor din 1905 (Hamburg), 1910 
(Bruxelles), 1913 (Copenhaga) a fost aproape exclusiv dedicat măsu-
rilor de siguran ă. 

Majoritatea statelor au introdus aceste măsuri de siguran ă în 
Codul penal, în cadrul sanc iunilor, ca urmare a Conferin ei Interna-
ionale de Drept Penal de la Roma din 1928, când s-a efectuat o nouă 

clasificare a măsurilor de siguran ă în măsuri privative de libertate 
(internarea într-un azil pentru aliena i criminali; internarea într-un azil 

                                                
1 Dintre aceştia, amintim pe Longhi, Birkmeyer şi al ii. Pentru mai multe 

detalii, Gh. Nistoreanu, Prevenirea infrac iunilor prin măsuri de siguran ă,  
Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1991, p. 23. 
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pentru anormali psihic delincven i), măsuri restrictive de libertate 
(interdic ia de a exercita o profesie sau meserie, expulzarea străinilor, 
interdic ia de şedere într-o anumită localitate) şi alte măsuri (con-
fiscarea specială, cau iunea de bună purtare)1. 

 
8. Măsurile de siguran ă au avut o evolu ie interesantă în dreptul 

penal român. Astfel, primii germeni ai acestei institu ii sunt găsi i în 
legiuirile penale române mai vechi, care con ineau măsuri de preven ie, 
de siguran ă, dar nu le denumeau astfel, ci le considerau fie pedepse 
complementare, fie simple consecin e ale condamnării. 

Codul penal de la 1865 prevedea confiscarea specială (art. 37), 
interdic ia de a se afla în anumite localită i, aplicată celor care au 
prescris o pedeapsa criminală [art. 596 alin. (2)] şi alte asemenea 
măsuri de preven ie2. 

 
9. La elaborarea sistemului măsurilor de siguran ă prevăzut în 

Codul penal din 1936, legiuitorul român a avut în vedere lucrările pri-
mului Congres al Asocia iei Interna ionale de Drept Penal, desfăşurat 
la Bruxelles în 1926, precum şi textele votate la cea de-a doua Con-
ferin ă Interna ională pentru codificarea dreptului penal desfăşurată la 
Roma în 1928 şi rezolu ia Congresului Comisiei Interna ionale Penale 
şi Penitenciare care a avut loc la Praga în 1931. În deplin acord cu 
aceste manifestări ştiin ifice interna ionale, România a adoptat, în 
1936, un sistem unitar de măsuri de siguran ă destinat să completeze 
cadrul mijloacelor de luptă contra criminalită ii şi să realizeze o efi-
cientă prevenţie postdelictuală. 

O primă şi esen ială caracteristică a noilor sanc iuni era că apli-
carea lor nu se putea face decât ca o consecin ă a săvârşirii de infrac-
iuni, spre deosebire de alte state europene care încercaseră, la început 

de secol, să introducă o prevenţiune predelictuală. Prin acest prin-
cipiu, rezultat din interpretarea prevederilor art. 70, se realiza o deli-
mitare clară fa ă de măsurile cu caracter administrativ. 

Un al doilea principiu, prevăzut expres de art. 70, era că măsurile 
de siguran ă se aplică de instan a judecătorească înso ind o pedeapsă, 
afară de cazurile prevăzute de lege, când pot fi pronun ate şi singure. 

                                                
1 Gh. Nistoreanu, op. cit., p. 24. 
2 C. Sima, Măsurile de siguran ă în dreptul penal român, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 1999, p. 49.  
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După ce în art. 1 era consacrat principiul legalită ii incriminării 
pedepselor şi măsurilor de siguran ă, în art. 70 se arată că măsurile de 
siguran ă se aplică de către instan a judecătorească. Aşadar, după ce se 
afirmă că numai legea determină cazurile şi domeniul de aplicare al 
măsurilor de siguran ă, se face o altă afirma ie cu valoare de principiu: 
numai autoritatea judiciară se poate pronun a în ceea ce priveşte luarea 
şi revocarea măsurilor de siguran ă. 

În vederea luării unei măsuri de siguran ă era necesar să se fi 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, să se constate că din starea 
făptuitorului decurge un real şi serios pericol1 şi să se constate exis-
ten a uneia din stările la care se referă textele care prevăd diferitele 
măsuri de siguran ă. Articolul 71 enumera măsurile de siguran ă prevă-
zute de Codul penal din 1936: internarea infractorilor aliena i într-un 
ospiciu, internarea în azil a infractorilor anormali fizic sau psihic, 
de inerea infractorilor de obicei într-un institut special, internarea 
vagabonzilor şi cerşetorilor într-o colonie penitenciară, interdic ia de a 
se afla în anumite localită i, interdic ia de a se afla în anumite localuri, 
interdic ia de a exercita o anumită profesie sau meserie, expulzarea 
străinilor, confiscarea specială, cau iunea de bună purtare, închiderea 
localului, dizolvarea sau suspendarea unei persoane juridice2. 

Chiar dacă reglementarea măsurilor de siguran ă în Codul penal 
din 1936 a suportat şi unele critici în decursul timpului, în principal 
pentru că făcea vorbire de „aplicarea” în loc de „luarea” măsurilor de 
siguran ă, de „starea de pericol a infractorului” în loc de „starea de 
pericol a făptuitorului” şi pentru includerea măsurilor educative şi 
tutelare privind pe minori în enumerarea măsurilor de siguran ă din 
art. 71, prin includerea măsurilor de siguran ă în rândul sanc iunilor de 
drept penal s-a pus la dispozi ia practicienilor unul din cele mai 
eficace mijloace de preven ie ale ştiin ei penale moderne. 

 
10. Codul penal de la 1968 reglementează institu ia măsurilor de 

siguran ă în Titlul VI (art. 111-1181) din Partea generală, titlu care este 
divizat în două capitole, din care primul stabileşte cadrul legal general, 
pentru ca cel de-al doilea să se refere la regimul special aplicabil 
fiecăreia din cele şapte măsuri. 

                                                
1 Gh. Dărângă, în T. Vasiliu, Gh. Dărângă, D. Pavel, G. Antoniu, Şt. Daneş, 

D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, D. Popescu, Codul penal comen-
tat şi adnotat. Partea generală, Ed. Ştiin ifică, Bucureşti, 1972, p. 595. 

2 C. Sima, op. cit., p. 52. 
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Articolul 111, cu denumirea marginală „Scopul măsurilor de sigu-
ran ă”, cuprinde principiile de reglementare şi aplicare a măsurilor de 
siguran ă, iar art. 112 face o enumerare a acestor măsuri. Astfel, 
constituie măsuri de siguran ă obligarea la tratament medical, inter-
narea medicală, interzicerea unei func ii sau profesii, interzicerea de a 
se afla în anumite localită i, expulzarea străinilor, confiscarea specială, 
interdic ia de a reveni în locuin a familiei pe o perioadă determinată. 

 
11. Din cadrul general rezultă că măsurile de siguran ă au drept 

scop să înlăture stările de pericol care au determinat recurgerea la ele 
şi să preîntâmpine prin aceasta săvârşirea de fapte prevăzute de legea 
penală. Se observă că stările de pericol pe care legea le prevede ca 
temei special pentru luarea măsurilor de siguran ă nu reprezintă orice 
fel de pericol, ci un pericol legat de fenomenul infrac ional, un pericol 
care, prin gravitatea sa, să justifice interven ia legii penale. 

În acelaşi timp, măsurile reglementate de Codul penal în acest titlu 
sunt sanc iuni generale, ele putând fi luate fa ă de orice persoană care 
a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, indiferent dacă fapta îşi 
păstrează sau nu caracterul penal şi dacă făptuitorul este adult sau 
minor cu răspundere penală.  

Fiecare măsură de siguran ă func ionează atât ca un mijloc de 

remediere sau reducere la inofensivitate a unei stări de pericol cores-
punzătoare prin finalitatea sa imediată – „înlăturarea unei stări de 
pericol” –, cât şi ca un mijloc de prevenţie specială şi uneori generală 
prin finalitatea sa mediată – „preîntâmpinarea săvârşirii faptelor 
prevăzute de legea penală”. 

 
12. În actualul Cod penal, măsurile de siguran ă au fost separate de 

măsurile educative aplicabile minorilor, acestora din urmă atribuindu-li-se 
un caracter independent, fiind situate pe acelaşi plan cu pedepsele şi 
măsurile de siguran ă, în cadrul mai larg al sanc iunilor de drept penal. 

De asemenea, în actuala reglementare au fost eliminate măsurile 
de siguran ă privitoare la cau iunea de bună purtare, la interdic ia de a 
intra în anumite localuri, internarea infractorilor de obicei şi dizol-
varea sau suspendarea unei persoane juridice1. 

                                                
1 Dizolvarea şi suspendarea activită ii persoanei juridice au fost reintro-

duse ca sanc iuni de drept penal în actualul Cod prin Legea nr. 278/2006 (M. 
Of. nr. 601 din 12 iulie 2006). Natura juridică a acestora nu mai este însă 
aceeaşi, fiind considerate pedepse complementare. 
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În compara ie cu legisla ia anterioară, mai putem men iona intro-
ducerea unor noi măsuri de siguran ă, şi anume obligarea la tratament 
medical şi interzicerea de a reveni în locuin a familiei pe o perioadă 
determinată. 

Secţiunea a 3-a. Natura juridică a măsurilor de 

siguranţă în dreptul penal român 

13. În doctrina penală a fost multă vreme discutată natura juridică 
a măsurilor de siguran ă: sunt ele măsuri extrapenale, cu caracter 
administrativ, sau sunt sanc iuni de drept penal?  

În concep ia şcolii clasice penale, dreptul penal nu putea folosi 
alte mijloace de reac iune contra infractorilor decât pedepsele; tot ceea 
ce nu era pedeapsă, ca mijloc de reac iune contra încălcării ordinii 
juridice, nu putea fi decât o măsură extrapenală administrativă (sis-
temul unitar)1.  

La fel de exclusivistă era şi şcoala pozitivistă penală, care pretin-
dea ca pedepsele să dispară, iar în locul lor să nu existe decât măsurile 
preventive luate de organele judiciare, dreptul penal urmând să devină 
un drept al apărării sociale.  

Treptat, în doctrina penală, ca şi în legisla ie, şi-a făcut loc ideea că 
dreptul penal poate reac iona mai eficient contra criminalită ii folosind 
nu numai sistemul de pedepse (sanc iuni retributive, represive), dar şi 
măsurile de siguran ă (sanc iuni preventive), care pot fi luate nu numai 
de organele administrative, dar şi de organele judiciare, când acestea 
constată săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală (sistemul 
dualist)2. 

În evolu ia ulterioară a raportului între măsuri de siguran ă şi 
pedepse, s-a formulat părerea că, acceptând dreptul la existen ă a 
măsurilor de siguran ă, acestea trebuie concepute nu ca un sistem 
separat şi paralel cu sistemul de pedepse, ci ca un sistem unitar, în 
sensul contopirii pedepselor cu măsurile de siguran ă într-un sistem 

                                                
1 A. Posdarie, Măsuri de siguran ă. Concept. Natură juridică, în R.D.P.  

nr. 4/1999, p. 85. 
2 V. Dongoroz, op. cit., p. 638-643. 
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