Capitolul I. Noţiuni introducive
Secţiunea 1. Problemaica dreptului execuţional penal
Desfăşurarea diferitelor activităţi în cadrul unor relaţii sociale, la care participă
persoane izice şi juridice, trebuie să aibă loc între anumite limite şi să ie îndreptate
în anumite direcţii, conform unor exigenţe sociale şi individuale. Pentru respectarea
acestora, societatea elaborează şi edictează norme de drept, care sunt obligatorii.
Din cele mai vechi timpuri, societatea a fost preocupată în a stabili modul cum se
asigură apărarea valorilor consacrate de către colectivitatea respectivă la un moment
dat. În evoluţia sa istorică, societatea a găsit permanent modalităţi de autoapărare, care
erau de fapt reacţii la pericolele ce ameninţau existenţa acelei colectivităţi. Desigur,
unele erau pericolele ce ameninţau societatea în perioada sclavagistă, altele erau
pericolele ce ameninţau societatea în perioada feudală şi cu totul deferite sunt cele din
prezent. Ţinând cont de evoluţia istorică a societăţii, constatăm că aceste pericole nu
sunt identice, ele iind determinate de o serie de factori interni şi externi sau naturali
şi artiiciali ce prezintă particularităţi speciice unor anumite colectivităţi umane dintr‑o
anumită zonă, regiune, continent etc.
Prin desfăşurarea activităţilor şi relaţiilor sociale potrivit normelor de drept se
realizează ordinea de drept.
Omenirea a fost preocupată în reglementarea modului de soluţionare a oricărui
conlict care a apărut în societate, în mod inerent, în desfăşurarea activităţilor membrilor
săi. În cadrul acestor relaţii cât se poate de naturale, puterea publică a acţionat în
sensul organizării vieţii sociale. În acest scop, s‑a manifestat constant preocuparea în
sensul stigmatizării acelor fapte care se dovedesc a i neconvenabile pentru societate,
chiar dacă nu prezintă o gravitate prea mare.
Ordinea de drept include în conţinutul său şi valorile sociale care sunt ocrotite
prin norma juridică penală. Orice atingere adusă acestor valori justiică intervenţia
puterii publice de combatere a manifestărilor dăunătoare întregii societăţi. Fenomenul
infracţionalităţii este un fenomen social, pentru că infracţiunile se produc în planul
relaţiilor sociale, adică în raporturile dintre oameni. Sancţionarea acestui fenomen are
loc în cadrul procesului penal, ca urmare a aplicării normelor juridice penale. Activitatea
de constrângere a făptuitorului ca urmare a intervenţiei autorităţilor statului nu poate i
completă dacă nu se urmăreşte şi punerea în executare a sancţiunii aplicate.
Legea penală aduce dezaprobarea politică şi socială a faptelor periculoase, a
criminalităţii în general, prin forţa proprie de interdicţie şi sancţiune, ştiut iind că
legea penală şi în general toate normele de drept îşi au izvorul în puterea exercitată
de stat. Faptele de o evidentă gravitate, iind prin semniicaţia lor politică privite ca
adevărate atentate împotriva societăţii, sunt considerate, prin intervenţia normelor
penale, ca atentate împotriva ordinii juridice, acte prin care se înfrânge voinţa juridică.
Combaterea fenomenului infracţional nu se poate realiza numai într‑o formă
declarativă, prin condamnarea inculpatului vinovat de săvârşirea infracţiunii. Pronunţarea
hotărârii penale de condamnare nu este suicientă pentru reparaţia civilă şi pentru
sancţionarea inculpatului, ci este nevoie de desăvârşirea activităţii de înfăptuire a
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justiţiei penale, prin aducerea la îndeplinire a celor stabilite prin hotărârile penale
deinitive. Legiuitorul român a adoptat norme speciale care reglementează activitatea
de executare a hotărârilor penale deinitive, cu tot ceea ce implică această activitate
privind schimbările şi incidentele care pot surveni în timpul executării.
Reglementarea activităţii de executare a hotărârilor penale prin norme care
prevăd în ce condiţii o hotărâre este deinitivă şi executorie, în ce moment începe
executarea, cine o dispune şi cine supraveghează activitatea de executare constituie
o solidă garanţie că această activitate se desfăşoară în limite legale şi cu respectarea
drepturilor şi intereselor legitime ale subiecţilor executării.
În cursul dezvoltării dreptului se manifestă o continuă tendinţă de diferenţiere,
specializare, dezvoltare şi apariţie de noi ramuri de drept.
La momentul apariţiei Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, s‑a subliniat
şi mai mult autonomizarea problematicii într‑o ramură distinctă, denumită de drept
execuţional penal (executarea sancţiunii de drept penal). Pe aceeaşi linie s‑au înscris
şi dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsu‑
rilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, care a făcut un pas major
către armonizarea legislaţiei româneşti în materie cu cea europeană.
Noul Cod penal[1] şi noul Cod de procedură penală[2] au urmărit, printre alte dezi‑
derate, crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, transpunerea în cadrul
legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum
şi armonizarea dreptului penal şi procesual penal român cu sistemele celorlalte state
membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală
bazate pe recunoaştere şi încredere reciprocă. Adoptarea şi aplicarea acestor două
acte normative au creat cadrul racordării legislaţiei penale naţionale la exigenţele
contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal şi procesual penal.
Înscriindu‑se pe această linie a europenizării legislaţiei, legiuitorul român a adoptat
şi Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal[3], Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal[4] şi Legea nr. 252/2013 privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune[5].
Această ramură de drept a avut diferite denumiri: drept execuţional penal, drept
executiv penal şi drept penitenciar[6]. Dreptul penitenciar a apărut la începutul secolu‑
lui XX, cuprinzând norme juridice privind modul de funcţionare şi organizare a peni‑
tenciarelor, cu privire la diferitele moduri de executare a pedepselor carcerale.
Factorii generali şi de determinare a acestei ramuri de drept sunt:
– existenţa unor relaţii sociale privind executarea sancţiunilor de drept penal;
– interesul pentru perfecţionarea şi justa orientare a activităţii de executare a
sancţiunilor de drept penal, care a determinat lărgirea legislaţiei în domeniu;

Adoptat prin Legea nr. 286/2009 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009).
Adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010).
[3]
M. Of. nr. 514 din 14 august 2013.
[4]
M. Of. nr. 513 din 14 august 2013.
[5]
M. Of. nr. 512 din 14 august 2013.
[6]
I. Oancea, Unele consideraţii privind dreptul penitenciar, în A.U.B., Ştiinţe juridice, 1971,
p. 31 şi urm.
[1]
[2]
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– creşterea interesului statului şi a rolului său de a intensiica procesul de
reeducare şi reintegrare socială a celor condamnaţi, ceea ce a condus la dezvoltarea
şi perfecţionarea normelor de drept execuţional penal;
– diversiicarea sancţiunilor de drept penal şi a modalităţilor de executare a
sancţiunii sau a măsurii privative sau neprivative de libertate.

Secţiunea a 2‑a. Dreptul execuţional penal – noţiune şi obiect
Profesorul I. Oancea[1] deineşte dreptul execuţional penal ca iind ramura de drept
alcătuită din totalitatea normelor juridice prin care se reglementează relaţiile sociale
privind executarea sancţiunilor de drept penal, în scopul asigurării unei inluenţări
educative eiciente a acelor persoane supuse executării, în scopul prevenirii săvârşirii
de noi infracţiuni şi al apărării ordinii de drept.
Obiectul dreptului execuţional penal îl formează relaţiile sociale cu privire la
activitatea de executare a sancţiunilor de drept penal. Aceste relaţii au un anumit
speciic, sunt proprii acestui domeniu al dreptului şi sunt reglementate de norme de
drept execuţional penal. La aceste relaţii sociale participă anumite organe de stat (de
la penitenciare, în cazul pedepsei cu detenţiunea pe viaţă şi închisoarea, la inanţe,
în cazul pedepsei cu amenda etc.), pe de o parte, şi persoanele condamnate, pe de
altă parte. Relaţiile sociale reglementate de această ramură de drept sunt relaţii de
constrângere, proprii acestei ramuri, ce presupun drepturi şi obligaţii pentru participanţi.
Drepturile şi obligaţiile pe care le au participanţii diferă de la felul sancţiunii aplicate
(în cazul închisorii sunt relaţii de deţinere în penitenciare, iar la amendă relaţii sociale
privind plata unei sume de bani).
Tot în obiectul dreptului execuţional penal se includ şi studiile şi analizele care se fac
pentru găsirea instrumentelor celor mai eiciente pentru aplicarea normelor în scopul
pentru care au fost reglementate, de maniera asigurării prevenţiei generale şi speciale
în lupta împotriva infracţionalităţii. Din această perspectivă, dreptul execuţional penal
şi ştiinţa dreptului execuţional penal sunt într‑o permanentă dinamică şi dezvoltare, în
aceeaşi măsură în care există dinamica mişcării societăţii faţă de realitatea şi parcursul
comportamentului antisocial, urmărindu‑se adaptarea măsurilor sancţionatoare la
necesităţile vieţii contemporane.
Normele de drept execuţional penal devin instrumentele de îndrumare şi orientare
a relaţiilor sociale de executare a sancţiunilor de drept penal spre scopurile ixate de
politica penală a statului. Aceste norme conferă cadrul juridic al individualizării admi‑
nistrative a sancţiunii, generând cristalizarea unui ansamblu de idei, teorii, concepte
ilozoice privitoare la sancţiuni, regimuri de executare, organizarea aplicării acestora
etc.
Ne raliem opiniei exprimate în doctrină potrivit căreia ştiinţa dreptului execuţional
penal se va dezvolta în viitor în mod deosebit în legătură strânsă cu dezvoltarea
tehnologică, cu explozia posibilităţilor de comunicare, precum şi ca urmare a dinamicii
noilor categorii de infractori[2].

[1]
[2]

I. Oancea, Drept execuţional penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998, p. 8‑9.
I. ChIş, Drept execuţional penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 154.
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Secţiunea a 3‑a. Domeniul de acivitate
La o primă şi generală vedere, după natura şi caracteristicile esenţiale ale obiectului
de reglementare al dreptului execuţional penal, domeniul de activitate îl constituie
relaţiile sociale speciale privind executarea sancţiunilor de drept penal. Cu alte cuvinte,
suntem în prezenţa activităţii desfăşurate de organele de stat însărcinate cu punerea
în executare a sancţiunilor şi cu situaţia persoanelor condamnate asupra cărora se
răsfrânge această activitate.
Domeniul de activitate al dreptului execuţional penal este foarte apropiat de cel al
dreptului penal, însă nu se identiică, ci are o existenţă de sine stătătoare. El cuprinde
mai multe planuri, după felul sancţiunilor de drept penal: planul pedepselor principale‚
planul pedepselor complementare, planul măsurilor de siguranţă şi planul măsurilor
educative. Toate aceste sancţiuni au anumite limite temporale, cu început şi sfârşit
(începutul executării sancţiunii, care ţine până la limita la care se termină executarea
iecărei sancţiuni în parte).
Conceptele de bază ale dreptului execuţional penal sunt infracţiunea, răspunderea
penală şi sancţiunea penală.

Secţiunea a 4‑a. Interpretarea normelor
de drept execuţional penal
Interpretarea normelor juridice desemnează procesul intelectual de stabilire a
sensului exact al normelor juridice, în vederea aplicării acestora la situaţii şi cazuri
concrete ce se impun a i rezolvate de către organele de aplicare a dreptului.
De‑a lungul istoriei, Iustinian şi Napoleon au apreciat că numai ei pot interpreta
legile, deoarece ei le‑au făcut. Cu timpul, au apărut comentarii ale legilor şi s‑a acceptat
ideea că legiuitorul nu poate şi nici nu trebuie să prevadă totul. În sistemul de drept
anglo‑saxon, în care izvoarele principale ale dreptului sunt precedentul judiciar şi
cutuma judiciară, interpretarea dreptului este mai liberă.
Interpretarea dreptului este o operaţiune, o activitate cu caracter logic, care
lămureşte şi explică înţelesul exact şi complet al dispoziţiei normelor juridice, oferind
astfel soluţii juridice pentru diferitele speţe, cazuri şi situaţii pe care organele de stat
le au de rezolvat.
Principiul legalităţii impune ca rezultatul interpretării legii să ie concordant cu voinţa
legiuitorului. În dreptul penal, de pildă, legea nu trebuie interpretată nici extensiv, nici
restrictiv. Totuşi, ori de câte ori legea nu este clară, ci este echivocă sau lacunară, ea
se interpretează restrictiv.
Subiecţii de drept, ie persoane izice, ie juridice, nu pot crea norme juridice,
deoarece acesta este atributul legiuitorului, iar în cazuri neprevăzute şi nereglementate
se poate apela la aplicaţiunea principiilor de drept.
Interpretarea normelor juridice este de două feluri:
– interpretare oicială sau obligatorie;
– interpretare neoicială.
Interpretarea oicială este realizată de către organele de stat care au atribuţii ie
în procesul elaborării normelor juridice, ie în procesul aplicării acestora. Legiuitorul
poate elabora acte normative interpretative, realizând o interpretare autentică. De
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iecare dată, în aceste cazuri, actul normativ interpretativ se aplică retroactiv şi rea‑
lizează o interpretare generală sau legală. Interpretarea oicială este autentică dacă
este făcută de legiuitor şi este cauzală dacă este efectuată de organele judiciare
competente. Instanţele de judecată, precum şi organele administraţiei realizează o
interpretare juridică sau cauzală.
Interpretarea neoicială este activitatea de interpretare a normelor juridice efectuată
de analişti din domeniul dreptului, practicieni şi teoreticieni, care realizează de fapt o
interpretare doctrinară în cursuri, tratate, reviste. Interpretarea neoicială a legii este
realizată şi de avocaţi, dar ea nu are forţă juridică şi nu este obligatorie.
Doctrina a stabilit un număr de cinci metode tehnice de interpretare, aplicabile
tuturor ramurilor de drept:
– metoda gramaticală;
– metoda sistematică;
– metoda istorică;
– metoda logică;
– metoda analogică.
În funcţie de rezultatele interpretării normelor juridice, interpretarea poate i:
– interpretare literală (gramaticală), când se constată că textul normei juridice
descrie exact sfera cazurilor la care se referă, neexistând motive de a extinde sau de a
restrânge aplicarea dispoziţiei în cauză. Metoda interpretării literare este prima metodă
care trebuie folosită de interpret, deoarece legiuitorul, înainte de toate, vrea şi trebuie
să exprime prin cuvinte voinţa sa. Dacă nu există norme interpretative care să deroge
de la sensul obişnuit al cuvintelor utilizate de legiuitor, înţelesul acestora va i cel din
limbajul obişnuit. De exemplu, art. 21 din Constituţie, care prevede că orice persoană
se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime;
– interpretarea raţională sau logică constă în relevarea voinţei legiuitorului prin
utilizarea argumentelor sau raţionamentelor logice. Stabilirea voinţei sau scopului
legiuitorului prin folosirea procedeelor logice are loc numai dacă interpretarea literală
este nesatisfăcătoare. Această interpretare presupune cunoaşterea inalităţii legii,
adică a realităţilor sociale care au determinat adoptarea sa. Raţionamentele logice cele
mai folosite în cadrul operaţiunii de dezvăluire a voinţei legiuitorului sunt: raţionamentul
a fortiori (dacă interzice mai puţin, ea interzice implicit şi mai mult), per a contrario
(dacă sancţionează numai în anumite condiţii, înseamnă că exclude de la incidenţă
celelalte situaţii), reductio ad absurdum (numai interpretarea propusă poate i luată în
considerare), a pari (la situaţii identice se impune aceeaşi soluţie);
– interpretarea sistematică raportează textul normei la ansamblul din care face
parte, adică la actul normativ. Dreptul nu este o sumă de norme juridice, ci un câmp
normativ articulat coerent într‑o integralitate auto‑organizatoare, astfel că normele se
completează reciproc, sporind eicienţa aplicativă; interpretarea sistematică presupune
studierea normei ce se interpretează în corelaţie cu alte norme ce sunt cuprinse în
aceeaşi lege sau cu alte legi ce fac parte din sistemul de drept pozitiv. Nicio lege nu
apare pe un teren gol, ci are în vedere legislaţia existentă, ie penală, ie extrapenală,
ca urmare a intercondiţionărilor existente între acestea;
– interpretarea istorică‑juridică contribuie la descifrarea semniicaţiei normative a
textului legal, interesând determinarea istorică, impactul juridic al împrejurărilor sociale
ce au condus la elaborarea normei, a legii în general; interpretarea istorico‑juridică
presupune analiza istoricului legii sau al normei ce se interpretează, studiindu‑se in‑
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formaţii de ordin social, economic, politic şi juridic existente la momentul adoptării legii.
Istoricul legii atrage după sine studierea lucrărilor pregătitoare în vederea elaborării
ei, proiecte şi anteproiecte, expuneri de motive, elemente de drept comparat etc.;
– interpretarea analogică constă în explicarea sensului unei legi penale cu ajutorul
altor norme care sunt asemănătoare, abordând aceeaşi materie, dar care sunt mult
mai clare. Interpretarea prin analogie trebuie să nu ie confundată cu extinderea legii
prin analogie, care presupune aplicarea legii penale la fapte care nu sunt prevăzute
în normele sale, dar sunt asemănătoare cu cele din lege[1]. Această metodă de inter‑
pretare a extinderii legii prin analogie deschide drum liber abuzurilor şi arbitrariului în
înfăptuirea actului de justiţie.
Pe lângă aceste metode, au mai fost şi sunt folosite şi metoda experimentului,
metoda statistică, metoda comparativă, precum şi alte metode care, prin rezultatele
obţinute, au contribuit la eicientizarea sistemului de sancţionare a inculpaţilor, în
scopul recuperării condamnaţilor cu costuri cât mai reduse şi cu respectarea, în acelaşi
timp, a drepturilor omului şi a principiului umanismului dreptului execuţional penal.

Secţiunea a 5‑a. Caracterele dreptului execuţional penal
Caracterele dreptului execuţional penal sunt: caracterul unitar, autonom, de drept
public şi derivat.

§1. Caracterul unitar
În ceea ce priveşte primul caracter, şi anume cel unitar, normele juridice care
reglementează această ramură de drept sunt cuprinse în Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judi‑
ciare în cursul procesului penal, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judi‑
ciare în cursul procesului penal, Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de probaţiune, în Codul penal şi în Codul de procedură penală, precum şi
în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti[2] şi Regulamentele
de ordine interioară din penitenciare[3].
Chiar dacă se găsesc reglementări în mai multe legi, această situaţie nu inirmă
caracterul unitar al dreptului execuţional penal, deoarece principiile fundamentale
generale sunt prezente în cadrul iecărei reglementări penale.
Un alt argument pentru susţinerea caracterului unitar este şi acela că există o
unitate de principii care diriguiesc întreaga activitate de executare a sancţiunilor de
drept penal aplicate atât condamnaţilor majori, cât şi condamnaţilor minori.
Codul penal, în Partea generală, şi Codul de procedură penală cuprind norme de
ordin general privind punerea în executare a sancţiunilor de drept penal. În schimb,
Legile privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative, respectiv neprivative de
I. Oancea, Tratat de drept penal. Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1994, p. 91.
Adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 (M. Of. nr. 958 din 28 octombrie 2005).
[3]
A se vedea şi opinia potrivit căreia Regulamentele privind organizarea penitenciarelor
şi Regulamentele privind executarea pedepselor formează dreptul penitenciar (G.S. BarBu,
A. şerbAn, Drept execuţional penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 5).
[1]

[2]
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libertate cuprind majoritatea normelor de drept execuţional penal şi toate împreună
formează izvoarele dreptului execuţional penal. Desigur, referitor la această airmaţie,
trebuie privită cu rezervă calitatea de izvor de drept a regulamentelor de organizare
privind instanţele şi penitenciarele. Astfel, de exemplu, în Legea privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate sunt cuprinse dispoziţii cu privire la
executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, reeducarea condamnaţilor,
munca acestora şi remunerarea ei, obligaţiile şi drepturile condamnaţilor, măsurile
disciplinare, liberarea condiţionată, paza condamnaţilor, executarea măsurilor edu‑
cative privative de libertate, iar în Legea privind executarea pedepselor, a măsurilor
educative şi a altor măsuri neprivative de libertate sunt incluse dispoziţii privind exe‑
cutarea amenzii, a pedepselor complementare şi accesorii, a măsurilor educative
neprivative de libertate etc.

§2. Caracterul autonom
O lungă perioadă de timp, normele de procedură penală nu erau distincte de cele
de drept penal şi de cele de drept execuţional penal. Până spre sfârşitul secolului XX,
dreptul execuţional penal era înglobat în dreptul procesual penal. De fapt, toate
cursurile de drept procesual penal cuprind şi capitolul privind punerea în executare a
hotărârilor judecătoreşti deinitive.
După momentul istoric de la 1989, în literatura juridică s‑a pus problema desprinderii
ca ramură de sine stătătoare a dreptului execuţional penal din dreptul procesual penal.
Primul curs universitar de drept execuţional penal, tipărit cu tiraj considerabil, a
fost elaborat de profesorul I. Oancea[1].
Speciicul reglementării unor raporturi juridice total diferite, cum sunt cele de
drept penal, de drept civil etc., reclamă existenţa unei legislaţii adecvate[2]. Tot mai
mult s‑a acreditat ideea că dreptul execuţional penal formează o ramură autonomă
a dreptului care reglementează raporturile sociale de sine stătătoare ce se nasc în
cadrul executării sancţiunilor de drept penal.
Înţelesul propriu al cuvântului autonomie este că legea după care exişti îţi este
dată de tine însuţi şi de nimeni altcineva. Autonomia presupune independenţă,
adică conducere după norme juridice proprii, ceea ce realizează în conţinut Legea
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate şi
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor
măsuri neprivative de libertate.
În prezent, există o opinie dominantă a juriştilor în favoarea existenţei unei
ramuri autonome de drept execuţional penal. Autonomia presupune trei aspecte de
manifestare, şi anume:
– în plan normativ, în sensul că îşi creează norme de conduită fără a se limita la a
sancţiona încălcări ale unor norme impuse de alte ramuri de drept;
I. Oancea, Drept execuţional..., 1998, p. 37; c. BulaI, Drept penal. Partea generală,
Ed. Universităţii din Bucureşti, 1987, p. 19; I. Oancea, Drept execuţional penal, o nouă ramură
de drept penal, în R.D.P. nr. 1/1995, p. 36; idem, Raportul juridic execuţional penal, în R.D.P.
nr. 1/1994, p. 25.
[2]
Gh. boboş, Teoria generală a statului şi dreptului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983, p. 155.
[1]
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– în plan conceptual, în sensul că poate conferi un conţinut propriu unor termeni
diferit de cel conferit de alte ramuri de drept;
– în plan procedural, deoarece derularea unei proceduri civile nu poate împiedica,
amâna sau opri derularea executării sancţiunii de drept penal, ca urmare a sesizării
instanţei de judecată cu o anumită acţiune.

§3. Caracterul de drept public
Reglementând relaţiile sociale de punere în executare a sancţiunilor de drept
penal, dreptul execuţional penal creează raporturi juridice, pe de o parte, între stat
(ca reprezentant al societăţii şi ca titular al funcţiei de executare), prin organele sale
specializate (instanţa de judecată, poliţie, inanţe etc.), şi, pe de altă parte, persoanele
izice (condamnaţii penal sau sancţionaţii penal).
Acţiunea de executare a sancţiunii aplicate este o acţiune publică, ce aparţine
societăţii. Raporturile juridice în care se realizează această acţiune socială sunt
raporturi de putere sau de autoritate.
În cadrul acestui raport, statul, prin organele sale specializate, deţine o poziţie de
autoritate, de comandă, iar condamnatul ocupă o poziţie de subordonare faţă de acesta.
Statul are drept de inluenţare, de dispoziţie asupra conduitei condamnatului pe
toată perioada executării sancţiunii aplicate.

§4. Caracterul derivat
Ca şi dreptul în genere, dreptul penal este un produs al evoluţiei societăţii menit
să apere valorile sociale împotriva actelor de conduită periculoase ale membrilor
ei. Evoluţia dreptului penal de‑a lungul veacurilor a relectat evoluţia sistemelor de
politică penală şi a gândirii juridice din iecare epocă. O lungă perioadă de timp, dreptul
penal a conţinut şi norme de procedură penală, dar ulterior s‑a realizat o separare, o
diferenţiere între cele două ramuri de drept.
Codul de procedură penală francez a fost elaborat în anul 1808, iind o reglementare
modernă, sistematizată, care a răspuns epocii privind desfăşurarea procesului penal.
Legislaţia franceză a inluenţat legislaţia românească, iind o expresie a strânselor
legături între cele două popoare, mai ales în secolul al XIX‑lea. În timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza a fost elaborat Codul de procedură penală român cu inluenţe
majore după cel francez. Acest prim Cod românesc de procedură penală a dăinuit
până în anul 1936.
Actualul Cod de procedură penală, în Titlul V al Părţii speciale, intitulat „Executarea
hotărârilor penale” (art. 550‑601), cuprinde norme privind executarea hotărârilor penale
deinitive.
Dreptul penal apare ca o sumă de norme, de reguli de conduită generală, iar
normele de drept procesual penal cuprind reguli de conduită particulară, întrucât se
adresează numai acelora care participă într‑o anumită calitate la desfăşurarea pro‑
cesului penal[1].
I. neaGu, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, Bucureşti, 1997, p. 10; al. BOrOI,
şt.G. UnGUreAnU, n. JIdovU, I. MăGUreAnU, Drept procesual penal, Ed. All Beck, Bucureşti,
2001, p. 17‑18.
[1]
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Dreptul execuţional penal particularizează şi mai mult raportul juridic de drept pro‑
cesual penal, adresându‑se doar statului, prin organele sale specializate în executarea
sancţiunilor de drept penal, şi condamnaţilor penal. Din relaţiile sociale reglementate
de dreptul procesual penal s‑au desprins relaţiile sociale de executare a sancţiunilor,
în cadrul unui raport juridic speciic de drept execuţional penal. Simpla situare a unei
părţi a normelor juridice de executare în Codul de procedură penală nu este dătătoare
de ton, menită să suprime caracterul de sine stătător al acestei ramuri de drept, care
multă vreme a coexistat cu dreptul procesual penal.
Cele două ramuri de drept (dreptul procesual penal şi dreptul execuţional penal)
nu trebuie să se mai confunde şi în viitor, deoarece iecare ramură are o sferă de
activitate juridică concretă, diferită.
Prin normele sale, dreptul procesual penal trebuie să asigure ordinea socială
fără a afecta drepturile fundamentale ale persoanelor, iar dreptul execuţional penal
trebuie să asigure inluenţarea educativă eicientă a condamnaţilor în timpul executării
sancţiunilor, pentru a se evita în viitor săvârşirea de noi infracţiuni.
Dreptul execuţional penal s‑a desprins din dreptul procesual penal ca ramură de
drept de sine stătătoare, independentă, care, alături de celelalte ramuri de drept,
formează un tot unitar şi care oglindeşte politica penală a statului la un moment dat.

Secţiunea a 6‑a. Scopul şi funcţiile dreptului
execuţional penal

§1. Scopul dreptului execuţional penal
Acesta este determinat de politica penală a statului şi constă în lupta hotărâtă pe
care societatea o duce cu membrii săi care încalcă ordinea de drept şi care lezează
prin acţiunile lor valorile sociale ocrotite de lege.
Pe lângă acest scop general, dreptul execuţional penal are şi un scop special, şi
anume apărarea valorilor sociale, a ordinii de drept, prin reeducarea celor condamnaţi
cu ocazia executării sancţiunilor de drept penal privative sau neprivative de libertate.
Scopul dreptului execuţional penal este stipulat în art. 3 din Legea nr. 254/2013:
„(1) Scopul executării pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate este
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. (2) Prin executarea pedepselor şi a măsurilor
educative privative de libertate se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de
ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea
reintegrării în societate a deţinuţilor sau persoanelor internate” şi în art. 3 din Legea
nr. 253/2013, unde se arată: „(1) Prin reglementarea executării pedepselor, a măsurilor
educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 se urmăreşte asigurarea echilibrului
dintre protecţia societăţii prin menţinerea ordinii de drept, prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni, şi menţinerea în comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe
fapte prevăzute de legea penală. (2) Scopul măsurilor procesuale prevăzute la art. 1
lit. g) este asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de
infracţiuni, în condiţiile promovării unor măsuri alternative la arestarea preventivă”.
Şi în acest domeniu există o prevenţie generală şi una specială. Prima urmăreşte
să îi determine pe cetăţeni să nu mai comită infracţiuni, iar cea de‑a doua se referă
la reeducarea condamnaţilor prin executarea sancţiunii.
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§2. Funcţiile dreptului execuţional penal
În realizarea scopului său, dreptul execuţional penal este chemat să îndeplinească
anumite sarcini sau funcţii în calitate de instrument al politicii penale.
În esenţă, aceste funcţii sunt:
a) Realizarea scopului procesului penal. Dacă nu se realizează prompt şi eicient
punerea în executare a sancţiunii de drept penal, desfăşurarea procesului penal este
inutilă şi zadarnică. Totodată, rezonanţa sancţiunii aplicate se anulează, iar prevenţia
generală şi cea specială se anihilează.
În această fază a executării sancţiunilor de drept penal îşi desfăşoară activitatea
instanţa de executare, procurorul, unele organe ale Ministerului Afacerilor Interne,
ale Ministerului Finanţelor şi alte organe abilitate (comandantul locului de deţinere, al
unităţii militare, al unităţii sanitare, consilii locale etc.).
Fiecare grupă de sancţiuni de drept penal (pedepse principale, complementare,
accesorii, măsuri educative, măsuri de siguranţă etc.) prezintă un anumit speciic
privind ordinul de punere în executare, organul competent, condiţiile executării etc.
b) Conformarea la principiile fundamentale ale dreptului execuţional penal, adică
„pedepsele şi măsurile privative de libertate se execută în condiţii care să asigure
respectarea demnităţii umane” (art. 4 din Legea nr. 254/2013). Cu alte cuvinte, exe‑
cutarea sancţiunii trebuie să se realizeze respectând principiul legalităţii, principiul
umanismului, al individualizării executării etc.
c) Reeducarea celor condamnaţi prin forma şi modurile de executare a sancţiuni‑
lor. În acest sens, se impune adoptarea unor regimuri de executare diferite – regim
de maximă siguranţă, regim închis, regim deschis, semiliber şi liber, adică neprivativ
de libertate, aşa cum este suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei etc.
Executarea sancţiunilor trebuie să formeze trăsături morale pentru condamnat,
menite să îl determine să nu mai intre în câmpul infracţional în viitor, să îl determine
să respecte ordinea de drept în societate şi relaţiile de convieţuire socială.
d) Pregătirea pentru reintegrare în muncă şi societate a celor condamnaţi şi li‑
beraţi deinitiv. Valenţele educative ale executării sancţiunii, ce rezidă din modul în
care aceasta se desfăşoară (cu respectarea principiilor fundamentale de drept, cu
respectarea persoanei condamnatului), prin efectuarea unei activităţi utile de muncă,
cu respectarea drepturilor şi cu recompensarea muncii, pot crea condiţii pentru con‑
damnat să se readapteze uşor la viaţa liberă, la munca cinstită şi corectă în societate.
Toate aceste elemente pot contribui cu adevărat la reinserţia socială a individului,
dar şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către cei condamnaţi care au executat
o pedeapsă sau o altă măsură dispusă de organul judiciar în cursul procesului penal.

Secţiunea a 7‑a. Locul dreptului execuţional
penal în sistemul dreptului
Sistemul nostru de drept cuprinde circa 13‑14 ramuri de drept şi după dreptul penal
se poate înscrie dreptul execuţional penal.
În epoca romană, existau un drept public şi un drept privat (civil). Între aceste două
mari ramuri de drept existau anumite legături. Apoi, ramurile de drept s‑au diversiicat
şi multiplicat, desprinzându‑se pe rând din cele două ramuri principale de drept, penal
şi civil, alte ramuri de drept.
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Dreptul execuţional penal s‑a desprins din dreptul procesual penal, având legături
strânse cu acesta, dar şi cu dreptul penal.
a) Dreptul execuţional penal şi dreptul penitenciar. În unele ţări europene s‑a
dezvoltat dreptul penitenciar, care se ocupă cu reglementarea executării pedepselor
privative de libertate şi care este reglementat atât de Codul penal, cât şi de legile
speciale. În Franţa şi Italia, există şi ştiinţa penitenciară. Ea cuprinde dispoziţiile de
drept care reglementează numai executarea pedepselor privative de libertate.
Dreptul execuţional penal reglementează executarea tuturor sancţiunilor de drept
penal, având un domeniu de reglementare mai larg[1], înglobând dreptul penitenciar.
Între cele două ramuri de drept există mai multe deosebiri, pe care le vom prezenta
în cele ce urmează.
Dreptul execuţional penal cuprinde, în dispoziţiile nepenale ale legii organice pri‑
vind executarea pedepselor şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare, premisele
esenţiale necesare, generale, relativ stabile şi repetabile realizării scopului acestora,
pe când dreptul penitenciar nu operează cu categoriile legii organice privind exe‑
cutarea. În cadrul dreptului execuţional deosebim o premisă esenţială şi necesară:
încarcerarea condamnaţilor în penitenciare pe baza mandatului de executare emis în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Executarea pedepsei închisorii se va realiza potrivit
Legii nr. 254/2013 (premisă generală), care oglindeşte politica penală a statului nostru
(premisă relativ stabilă şi repetabilă).
Dreptul penitenciar cuprinde tipurile de strategii proprii, tratamentul penitenciar
şi regimul penitenciar. De asemenea, cuprinde norme juridice cu privire la munca
condamnaţilor în penitenciare, măsurile privind reeducarea, şcolarizarea şi instruirea
acestora, regulamentele de ordine interioară cu drepturile şi îndatoririle condamnaţilor,
precum şi recompensele ce se pot acorda. Sunt precizate, totodată, şi atribuţiile privind
activitatea iecărui organ în cadrul executării pedepsei în penitenciar.
Dacă dreptul execuţional penal are ca izvor de drept legea privind executarea
pedepselor şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare, dreptul penitenciar are ca izvor
principal regulamentul pentru aplicarea legii privind executarea pedepselor[2]. Desigur,
susţinerea comportă discuţii cu privire la faptul dacă şi în ce măsură un regulament
poate i izvor de drept.
b) Legătura cu dreptul penal, dreptul procesual penal şi alte ramuri de drept. Scopul
celor trei ramuri de drept este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi tragerea la
răspundere a infractorilor, care se realizează în procesul penal.
Dreptul penal prevede cadrul legal al sancţiunilor, normele speciale şi generale
sancţionatoare, modalităţile aplicării sancţiunilor de drept penal în hotărârile deinitive
de condamnare.
Dreptul execuţional penal, prin normele sale de executare a sancţiunilor aplicate
de instanţă, contribuie la prevenţia legii penale, la atingerea scopului acesteia. Între
cele două ramuri de drept există intercondiţionări, fără a se ştirbi autonomia de
reglementare a iecăreia.
Executarea sancţiunilor se realizează într‑un anumit cadru, cu respectarea unei
anumite proceduri penale. În Codul de procedură penală, în Titlul V – „Executarea
hotărârilor penale”, sunt prevăzute dispoziţiile speciale privind executarea hotărârilor
[1]
[2]

În acelaşi sens, a se vedea şi G.S. bArbU, A. şerbAn, op. cit., p. 5.
P. ZIdArU, Drept penitenciar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 15 şi urm.
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penale. Prin aceste norme sunt precizate procedura de punere în executare a sanc‑
ţiunilor şi procedura de modiicare a executării sancţiunilor de drept penal.
La prima vedere s‑ar putea trage concluzia că dreptul execuţional penal ar i inclus
în dreptul procesual penal, dar, aşa cum s‑a arătat, chiar dacă normele de reglemen‑
tare le regăsim în Codul de procedură penală, dreptul execuţional penal are un obiect
propriu de reglementare, autonom, cu reglementări proprii regăsite în legile de execu‑
tare. Uneori, raporturile de drept execuţional penal se realizează prin raporturi de drept
procesual penal la care subiecţi sunt organele statului specializate şi condamnaţii.
De asemenea, dreptul execuţional penal preia o serie de informaţii, idei, cunoştinţe
din criminologie (care studiază trăsăturile infractorului) şi din penologie (care studiază
pedepsele).
Criminologia studiază criminalitatea din perspectiva cauzalităţii fenomenelor, a
condiţiilor şi împrejurărilor în care se produc anumite categorii de infracţiuni, precum
şi comportamentul infracţional. Dreptul execuţional penal, iind o ramură aplicativă,
nu face altceva decât să conirme concluziile teoretice ale criminologiei, să nuanţeze
procedeele de reeducare a condamnaţilor.
Penologia studiază conţinutul şi evoluţia pedepselor, natura acestora, eicacita‑
tea lor, atât din punct de vedere al constrângerii, cât şi cel al reeducării, îndreptării
comportamentului. Se constată că dreptul execuţional penal şi penologia cercetează
pedepsele din unghiuri de vedere diferite, având un scop unic: experimentarea unor
metodologii noi de resocializare, de inluenţare pozitivă conştientizată.

Secţiunea a 8‑a. Poliica execuţional‑penală
Legea penală prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică
infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.
În cadrul politicii penale a statului nostru, un loc important îl ocupă şi politica exe‑
cuţional‑penală. Statul înţelege să apere, prin elaborarea legilor generale şi specia‑
le, valorile sociale, ordinea de drept şi normele de convieţuire socială între membrii
societăţii.
Politica penală a statului nostru trebuie să se adapteze la şi să ţină seama şi de
legislaţia Uniunii Europene. Legislaţia penală naţională suferă inluenţe puternice din
partea dreptului Uniunii Europene, în scopul armonizării celor două legislaţii.
Sub aspect sancţionator, statul nostru s‑a obligat, prin tratatele încheiate cu statele
membre, să ia toate măsurile ca faptele ce îmbracă forma infracţiunii să ie sancţionate
penal, iar sancţiunile să ie proporţionate şi educative. Justiicarea colaborării între
state în domeniul penal şi execuţional penal este dată de faptul internaţionalizării
crimei, căreia trebuie să i se răspundă prin măsuri eiciente de represiune cu caracter
naţional şi internaţional.
După anul 2000, în cadrul reformei penale, statul nostru a făcut eforturi considerabile
concretizate în elaborarea unor proiecte de modiicare a Codului penal şi a Codului
de procedură penală, iar în cadrul actualelor coduri se regăsesc instituţii penale din
dreptul comunitar penal.
Ideea principală care răzbate din politica statului în ceea ce priveşte executarea
sancţiunilor de drept penal este aceea a accentuării laturii de reeducare a infractorilor
şi, implicit, de realizare a unei prevenţii generale şi speciale mai eiciente în detrimentul
laturii sancţionatorii.
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Secţiunea a 9‑a. Şiinţa dreptului execuţional penal
Alături de ramura de drept s‑a dezvoltat şi ştiinţa dreptului execuţional penal, ce
este o ramură a ştiinţelor juridice care cuprinde totalitatea de concepţii, idei, teorii,
explicaţii privitoare la dreptul execuţional penal.
Obiectul de studiu îl reprezintă normele de drept şi raporturile juridice privitoare la
executarea sancţiunilor de drept penal.
Metoda de studiu este cea a analizei complexe şi realiste a fenomenului execuţio‑
nal penal, apelând la metoda istorică, logică, precum şi la alte metode. Se apelează,
totodată, şi la metode proprii ştiinţelor sociale, cum ar i metoda statistică, metoda
comparativă etc.
Există corelaţii cu ştiinţele juridice penale, ca dreptul penal şi dreptul procesual
penal. De asemenea, există corelaţii cu ştiinţele sociale penale, cu politica penală (care
trasează orientările de bază ale legislaţiei penale, eicienţa sancţiunii), cu criminologia
(acre studiază cauzele şi condiţiile sociale ce determină criminalitatea şi trăsăturile
caracteristice ale persoanelor care săvârşesc infracţiuni), cu penologia (care se ocupă
cu studiul pedepselor, natura şi funcţiile acestora), ştiinţa penitenciară (executarea
pedepselor privative de libertate, organizarea sistemului penitenciar), cu sociologia
criminală şi pedagogia condamnatului (rolul mediului social în criminalitate, trăsături
psihice).

Secţiunea a 10‑a. Izvoarele dreptului execuţional penal
Prin izvor al dreptului execuţional penal se înţelege actul normativ sau actele
normative prin care se exprimă voinţa de stat cu privire la normele juridice privind
executarea sancţiunilor de drept penal.
Izvoarele dreptului execuţional penal sunt dispoziţiile cuprinse în:
a) Constituţia României. Legea fundamentală creează cadrul de manifestare a ce‑
tăţenilor în plaja mare a activităţilor licite, stabilindu‑se tot ceea ce statul român permite
cetăţenilor, apărându‑le în acelaşi timp valorile şi drepturile fundamentale, începând cu
drepturile inviolabile ce asigură viaţa, posibilitatea de mişcare liberă, siguranţa izică
şi psihică, siguranţa domiciliului, continuând cu dreptul la integritate izică şi psihică,
la apărare individuală şi colectivă, la liberă circulaţie, dreptul de ocrotire a vieţii intime,
familiale şi private; legea fundamentală creează premise pentru toţi, chiar şi pentru
cei sancţionaţi penal, să îşi exercite drepturile.
În Constituţie sunt lămurite sensurile noţiunilor de cetăţean, stat, drept, concomitent
cu deinirea principiilor generale ale raporturilor dintre cei care apără societatea şi cel
apărat de normele de drept împotriva pericolelor, infracţiunilor şi nedreptăţilor;
b) Codul penal, în art. 53‑70 – categoriile pedepselor, art. 71‑73 – calculul pedep‑
selor, art. 80‑96 – renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, sus‑
pendarea sub supraveghere a executării pedepsei, art. 99‑106 – liberarea condiţionată.
c) Codul de procedură penală, în Titlul V privind „Executarea hotărârilor penale”,
art. 550‑601;
d) Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Normele de drept
execuţional penal limitează drepturile şi libertăţile unor cetăţeni (condamnaţi), în scopul
de a evita activităţile distructive. Totuşi, aceste norme trebuie să ie periodic revizuite,
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pentru a reformula posibilităţile exerciţiului deplin al acestor drepturi de îndată ce
este posibil. Condiţiile în care drepturile se exercită în cazul celor sancţionaţi penal
sunt stabilite de normele dreptului execuţional, care prevăd limitele şi modul lor de
manifestare.
e) Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal;
f) Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune;
g) Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor[1].
La acestea trebuie alăturat, chiar dacă nu au forţa juridică a legii şi nu pot i izvoare
de drept în adevăratul sens al noţiunii, şi Regulamentul de ordine interioară al instan‑
ţelor judecătoreşti şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executa‑
rea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, respectiv a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor,
a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
Este de precizat faptul că ultimele „izvoare” indicate mai sus nu au caracterul unui
„izvor de drept” propriu‑zis, deoarece nu sunt acte emanate de la puterea legiuitoare –
Parlamentul –, însă apreciem că prin conţinutul lor pot i menţionate la acest capitol.
Legislaţia Uniunii Europene şi cea internaţională, mai precis tratatele şi convenţiile
ratiicate de România, fac parte din dreptul intern şi sunt obligatoriu a i respectate. Astfel,
în acest sens trebuie amintite:
– Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948;
– Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966;
– Principiile directoare pentru tratamentul delincvenţilor, adoptate de O.N.U. în 1990;
– Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii şi a altor tratamente crude, inumane
sau degradante[2];
– Regulile europene pentru penitenciare – Recomandarea R(87)3, adoptată de
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 12 februarie 1987, în cea de‑a 404‑a
şedinţă a miniştrilor deputaţi; versiunea europeană revizuită a Ansamblului de reguli
minime privind tratamentul deţinuţilor;
– Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, adoptat prin Rezolu‑
ţia nr. 663 C(XXIV) a Consiliului Economic şi Social din 31 iulie 1957, care a reluat
Rezoluţia Primului Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul
delincvenţilor din 30 august 1955;
– în domeniul privind recrutarea, pregătirea şi statutul personalului de penitenciar –
Rezoluţia Primului Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul
delincvenţilor, adoptată la 1 septembrie 1955;
– în materie de aşezăminte penitenciare şi corecţionale deschise – Rezoluţia Primului
Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor,
adoptată la 29 august 1955;

Republicată în M. Of. nr. 264 din 10 aprilie 2014.
România a aderat la această convenţie prin Legea nr. 19/1990 (M. Of. nr. 112 din 12
octombrie 1990).
[1]
[2]
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– Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei
pentru minori – „Regulile de la Beijing” –, adoptat de O.N.U. prin Rezoluţia nr. 40/33
din 29 noiembrie 1985;
– Regulile Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate – Rezoluţia
nr. 45/113 din 14 decembrie 1990;
– Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme
oarecare de detenţie sau de încarcerare, adoptat de O.N.U. în a 76‑a Sesiune plenară
din 9 decembrie 1988;
– Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei R(89)12, adoptată
la data de 13 octombrie 1989 la Strasbourg;
– Recomandarea Comitetului de Miniştri REC(2006)2 din 11 ianuarie 2006 referi‑
toare la Regulile penitenciare europene;
– Recomandarea Consiliului de Miniştri REC(2008)11 din 5 noiembrie referitoare la
Regulile europene pentru minorii care fac obiectul unor sancţiuni sau măsuri dispuse
de organele judiciare.

Secţiunea a 11‑a. Principiile dreptului execuţional penal
Principiile de drept sunt reguli de maximă generalitate, care sintetizează experienţa
socială şi asigură echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor.
Etimologic, noţiunea de principiu vine de la latinescul principium, care are sensul
de început, obârşie sau element fundamental. Orice principiu este un început pe
plan ideatic, o sursă de acţiune. Principiile generale ale dreptului sunt prescripţiile
generatoare care stabilesc arhitectura dreptului şi aplicarea sa. Un principiu se poate
prezenta sub diverse forme: axiome, deducţii sau o generalizare a unor fapte concrete.
Studiul originii principiilor dreptului (ca, de altfel, şi studiul originii fenomenului
juridic) a constituit o preocupare permanentă pentru ilosoi şi pentru diverse şcoli de
gândire juridică.
Considerate ca prescripţii sau idei fundamentale ce călăuzesc crearea şi aplicarea
normelor juridice, principiile dreptului au fost formulate încă din Antichitate, la început
sub forma unor dictoane sau adagii. Acestea au însă un grad de cuprindere mai redus
decât principiile, deoarece vizează numai anumite secvenţe ale fenomenului juridic,
şi nu pe acesta în ansamblul său. Totuşi, maximele, adagiile, axiomele îmbogăţesc
principiile dreptului, le dau substanţă prin deiniţiile sugestive ce privesc fenomenele
tipice din domeniul relaţiilor juridice.
Dreptul execuţional penal este călăuzit de o seamă de principii de drept prin care
se orientează şi se direcţionează toată activitatea de executare a sancţiunilor de drept
penal. Aceste principii sunt generale sau speciale, în funcţie de obiectul şi întinderea
sferei lor de aplicare.
Principiile de bază sunt determinate de scopul în vederea căruia se realizează
activitatea execuţională penală, ele trebuind să asigure realizarea ei în bune condiţiuni.
Principiile de bază ale activităţii execuţionale penale exprimă în mod sintetic concepţia
politico‑juridică a statului în ceea ce priveşte punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti deinitive şi organizarea activităţii de executare a acestora.
Cunoaşterea principiilor are o importanţă teoretică şi practică:
– pentru teorie, ele dezvăluie concepţia politico‑juridică ce a stat la baza reglemen‑
tării, aceasta constituind un criteriu ştiinţiic de apreciere a unui sistem de drept şi, de
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asemenea, oferă fundamentul explicării doctrinare a normelor de drept execuţional
penal luate în ansamblu sau iecare în parte;
– din punct de vedere practic, ele servesc la aplicarea corectă a normelor de drept
incidente[1].
Sistemul principiilor dreptului este format din principiile fundamentale ale dreptului
şi din principiile de ramură. Principiile de ramură au la bază principiile fundamenta‑
le, continuându‑le acţiunea, ampliicând‑o la nivelul iecărei ramuri de drept. Astfel,
referitor la dreptul execuţional penal, identiicăm o serie de principii generale (unele
dintre ele, de fapt, coincid cu cele fundamentale, constituţionale) şi principii speciale,
speciice ramurii de drept execuţionale penale.
Ca urmare a aplicării acestor principii, este nevoie ca, în activitatea de executare a
pedepselor, să se asigure condamnaţilor următoarele drepturi fundamentale în materie
execuţională penală: dreptul de a informa familia, recunoaşterea faptului că persoana
condamnată are dreptul de a consulta un avocat, recunoaşterea conduitei religioase,
dreptul de a se plânge de încălcarea drepturilor legale.

§1. Principii generale
a) Principiul legalităţii executării sancţiunilor de drept penal. Executarea sancţiunilor
se realizează în conformitate cu Codul penal, cu legea privind executarea pedepselor
şi cu alte legi. Este unul dintre principiile fundamentale ale tuturor ramurilor de drept,
prevăzut şi în Constituţia României.
Din principiul legalităţii cu caracter general prevăzut în art. 1 alin. (5) din Constituţie,
potrivit căruia „respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”,
se desprinde şi principiul legalităţii executării sancţiunilor de drept penal. Pentru
realizarea şi respectarea lui se impun următoarele cerinţe:
– activitatea de executare nu se poate desfăşura decât de către organele statului
prevăzute de lege şi în limitele atribuţiilor conferite de lege;
– organele judiciare trebuie să respecte drepturile celor sancţionaţi şi să asigure
condiţiile normale de încarcerare în penitenciare şi la locurile de muncă potrivit legii.
Pentru asigurarea legalităţii executării sancţiunilor intervin un sistem complex de
garanţii procesuale, cât şi numeroase sancţiuni aplicabile persoanelor care au încălcat
legea cu ocazia punerii în executare a hotărârilor penale deinitive.
Consacrarea acestui principiu are o importanţă deosebită, reprezentând o garanţie
a drepturilor şi libertăţilor omului, în sensul că împiedică abuzurile în activitatea de
executare.
b) Principiul individualizării executării sancţiunilor de drept penal[2]. Executarea
pedepselor şi a celorlalte sancţiuni trebuie adaptată după felul individului, după per‑
sonalitatea lui. În viziunea acestui principiu, executarea sancţiunilor trebuie să se
facă la locul de deţinere în concret în raport cu gravitatea faptei săvârşite şi persoana
condamnatului, astfel încât să se atingă scopul pedepsei.
Individualizarea executării sancţiunilor se organizează de organele administrative
de executare. Individualizarea administrativă poate privi regimul de executare, dar şi
durata executării efective a sancţiunii. Deci mijlocele de realizare a acesteia pot avea
[1]
[2]

I. neaGu, op. cit., 1997, p. 37‑73.
c. BulaI, Drept penal..., p. 323.
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caracter judiciar sau mixt şi fără voinţa organelor administrative nu este practic posibilă
opera de individualizare a executării.
Individualizarea administrativă este reglementată în principiu în Legea nr. 254/2013
şi în Legea nr. 253/2013.
c) Principiul umanismului executării sancţiunilor de drept penal. Executarea pe‑
depsei şi a celorlalte sancţiuni şi măsuri dispuse de organele judiciare nu trebui să
aducă suferinţă condamnatului. Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe
viaţă presupune un rău şi o suferinţă la care nu trebuie să se mai adauge şi altele.
Principiul presupune că întreaga reglementare în materie execuţională penală
trebuie să pornească de la persoana condamnatului. În centrul activităţii se ală OMUL,
reeducarea şi resocializarea sa. De aceea, trebuie să existe un echilibru între coerciţie
şi reeducare. Pedeapsa privativă de libertate este un „rău” şi o „suferinţă” care nu
trebuie să dezumanizeze.
Umanizarea pedepselor a fost un principiu al şcolii clasice de la sfârşitul secolului
al XVIII‑lea. Enrico Ferri s‑a opus cruzimii pedepselor şi modului de executare existent
în secolul al XVIII‑lea, propunând abolirea pedepsei cu moartea, a pedepselor corporale
şi infamante şi propunând, totodată, îmblânzirea pedepselor existente.
d) Principiul rolului activ al organelor de executare. Organele de executare au
o funcţie deosebită în reeducarea condamnaţilor în locurile de deţinere. Personalul
din penitenciare se preocupă de respectarea disciplinei în muncă şi în penitenciar, a
ordinii şi a regulamentelor interne.
Munca de reeducare trebuie să ţină seama de particularităţile iecărui condamnat,
de conduita sa anterioară condamnării, de natura infracţiunii săvârşite şi de cuantumul
pedepsei aplicate.
Realizarea acestui scop nu este posibilă prin pasivitatea sau dezinteresul organelor
din locurile de executare (penitenciare, centre de detenţie, centre educative, spitale
etc.), acestea trebuind să apeleze la toate mijloacele legale pentru „însănătoşirea
morală” şi izică a condamnatului.
e) Principiul respectării demnităţii umane presupune că persoanele condamnate nu
trebuie să ie tratate inuman în locurile de executare. Introducerea acestui principiu s‑a
impus ca urmare a aderării României la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
În vederea garantării lui a fost incriminată ca infracţiune distinctă tortura (care
constă în provocarea de dureri sau suferinţe puternice, izice ori psihice, pentru
obţinerea de informaţii sau mărturisiri ori pentru a pedepsi sau intimida în legătură cu
un act pe care persoana l‑a comis).
Respectarea principiului analizat presupune dreptul persoanei la demnitate (art. 4
din Legea nr. 254/2013 şi art. 5 din Legea nr. 253/2013), dar şi la integritate psihică
şi izică (art. 5 din Legea nr. 254/2013).
Personalul din locurile de executare trebuie să preîntâmpine suferinţa cauzată de
unii condamnaţi altora şi să se preocupe de prevenirea acestora, într‑o „lume” în care
nimeni nu te poate feri de nimic, pentru că în general nu are cum.
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§2. Principii speciale[1]
a) Principiul obligativităţii. Acest principiu se referă la faptul că dispozitivul hotărârii
judecătoreşti penale trebuie adus la îndeplinire în mod obligatoriu de către instanţa
de executare.
Punerea în executare se realizează din oiciu, cu excepţia situaţiilor în care există o
împiedicare legală. În dreptul penal nu este recunoscută procedura învestirii cu formulă
executorie a hotărârilor, iar punerea în executare nu rămâne la latitudinea părţilor din
proces. Dimpotrivă, punerea în executare este atributul instanţei de executare, fără a
i condiţionată de o cerere prealabilă de executare.
b) Principiul executabilităţii. Este un efect al pronunţării de către instanţa de
judecată a unei soluţii, având caracter absolut în cazul hotărârii deinitive, ca efect al
autorităţii de lucru judecat.
În afară de condiţia pozitivă privind existenţa unei hotărâri penale deinitive,
este necesar să ie îndeplinită şi o condiţie negativă, şi anume inexistenţa vreunei
suspendări a executării. Suspendarea executării hotărârii deinitive poate apărea în
situaţiile prevăzute de art. 411, art. 416, art. 430, art. 441, art. 460, art. 465 C. proc. pen.
Trebuie precizat, totodată, că executabilitatea unei hotărâri nu se poate confunda
cu caracterul deinitiv al acesteia. Un exemplu în acest sens este hotărârea de luare
şi prelungire a unei măsuri preventive, care, chiar dacă nu este deinitivă, se va pune
în executare, deoarece contestaţia nu este suspensivă de executare [art. 204 alin. (3),
art. 205 alin. (3), art. 206 alin. (4) C. proc. pen.].
c) Principiul jurisdicţionalităţii. Activitatea de executare este pornită şi se desfăşoară
din iniţiativa şi sub supravegherea instanţei de executare, care este competentă să
soluţioneze şi incidentele la executare.
Judecătorul delegat cu executarea poate sesiza instanţa de executare [art. 554
alin. (2) C. proc. pen.], dacă cu ocazia punerii în executare a hotărârii sau în cursul
executării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare.
Judecătorul delegat cu executarea acţionează ca un delegat al instanţei în această
materie (art. 554 C. proc. pen., art. 14 şi urm. din Legea nr. 253/2013).
d) Principiul continuităţii. Din moment ce s‑a declanşat faza punerii în executare a
hotărârii, aceasta se desfăşoară în mod continuu până la epuizare, până la completa
ducere la îndeplinire a ceea ce instanţa de judecată a hotărât. În mod excepţional, exe‑
cutarea poate i amânată sau întreruptă, conform art. 519 şi art. 589‑594 C. proc. pen.
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C. bUlAI, n. IlIeSCU, r. StănoIU, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român,
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