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CDP
col. pen.
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Jud.
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M. Of.
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citat dup
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Buletinul Oficial, Partea I
contra
Curtea de Casa ie
Curtea de Apel
Codul civil
Culegere de decizii. Tribunalul Suprem
Curtea European a Drepturilor Omului
Caiete de drept penal
colegiul penal
conferen iar universitar
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Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului şi a libert ilor
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Judec toria
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nota autorului
Ordonan a Guvernului
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Abrevieri

DIN PARTEA AUTORILOR
Lucrarea „Executarea sanc iunilor penale” este prima de acest gen din ara noastr şi a
fost elaborat în cadrul Departamentului de Ştiin e Penale al Facult ii de Drept din
Universitatea „Nicolae Titulescu”, ca urmare a necesit ii acoperirii cu surs bibliografic a
cursurilor de licen , masterat şi doctorat în domeniul Dreptului execu ional penal.
Prin con inutul s u, în Partea general lucrarea se adreseaz şi altor categorii de
personal implicat în diferite moduri în coordonarea execut rii sanc iunilor penale,
judec tori delega i cu executarea, judec tori de supraveghere a pedepselor privative de
libertate, procurori, avoca i, personal de specialitate ce lucreaz în sistemul de proba iune,
consilieri de caz pentru executarea m surilor neprivative de libertate, personalul Centrelor
unde se aplic m surile preventive privative de libertate, p rin i şi personal implicat în
sprijinirea minorilor ce execut m suri educative cu şi f r lipsire de libertate şi, în cea mai
mare m sur , personalului penitenciarelor.
În Partea Special autorii abordeaz modalit ile teoretice şi practice ale execut rii
sanc iunilor penale, modalit ile de ac iune în leg tur cu punerea în aplicare a acestora,
sprijinirea resocializ rii persoanelor sanc ionate penal.
Fiind o lucrare ampl , autorii nu şi-au propus s dezvolte analize de drept comparat,
elementele de executare a sanc iunilor cu caracter transna ional, şi nici s dezvolte în mod
detaliat teorii ale dreptului penitenciar.
Lucrarea s-a orientat spre analiza modului de în elegere şi punere în practic a
prevederilor execu ional-penale din normele recomand rilor europene, a Codului penal şi a
Codului de procedur penal , precum şi a noii legisla ii în materia execut rii sanc iunilor
penale, folosind şi normele regulamentelor şi ordinelor ministrului justi iei în vigoare la
data elabor rii.
La sfârşitul lucr rii, cititorul va g si şi un îndreptar bibliografic pentru a putea
aprofunda studiul, diferi ii autori cita i fiind printre specialiştii cu astfel de preocup ri
ştiin ifice.
Aducem mul umiri, pe aceast cale, tuturor celor care au f cut posibil apari ia acestei
lucr ri.
Bucureşti, 2015
Autorii
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1. SCURT ISTORIC AL ÎNCHISORILOR ROMÂNEŞTI
Din Istoria regelui Dromihete (sec. IV - III î.e.n.), judecata poporului în cadrul
democra iei militare presupunea ca prizonierii de r zboi s fie judeca i şi pedepsi i prin
voin a Adun rii poporului înarmat. Voin a regelui era deosebit de important , astfel c
Agatocle, fiul regelui macedonean Lisimah, scap cu via şi dup o perioad de captivitate
(300 – 292 î.e.n.) este liberat şi plin de daruri se întoarce la tat l s u. Urmeaz o c s torie
dinastic ce aduce un avantaj regelui dac prin cedarea unor cet i de la Dun re1.
În timpul statului dac sub domnia regelui Burebista (70 – 44 î.e.n.) se elaboreaz reguli
juridice „belagines” ce instituie conduite bazate pe exemplul personal. „Ajuns in fruntea
neamului s u care era istovit de r zboaie dese, getul Burebista s-a în l at atât de mult prin
exerci ii, ab inere de la vin şi ascultare fa de porunci, încât în câ iva ani a f urit un stat
puternic şi a supus ge ilor cea mai mare parte din popula iile vecine, ajungând s fie temut
chiar şi de romani”, astfel sintetizeaz Strabon din Amaseia, geograf şi istoric grec, la pu in
timp de la dispari ia lui Burebista.
Sub domnia regelui Burebista, marele preot Deceneu introduce regulile scrise
(belagines), deşi reguli nescrise existau cu mult înainte, Legile frumoase (belle – leagines),
elaborate din timpul lui Zalmoxe, sunt considerate a fi regulile „în elepciunii” şi consacrau
„legea ospitalit ii pentru soli şi vizitatori”, „legea îndatoririlor fiec rui membru al
comunit ii” şi „obiceiul p mântului” . Aceste legi vor sta la baza dreptului consuetudinar.
În dispre ul legilor, dacii îşi f ceau şi singuri dreptate, folosind „r zbunarea sângelui,
conform obiceiurilor din epoca gentilic 2.
În perioada regatului sclavagist Dacia, de la regele Burebista pân la regele Decebal,
numeroasele r zboaie dintre romani şi daci, cu rezultate alternative în victorii, au produs
numeroşi captivi, ucişi conform obiceiurilor celor care îi capturau, sau transforma i în sclavi
ce erau vându i pe pie ele din întregul imperiu. Dacii care îl venerau pe zeul Marte ca fiind
n scut în Dacia sacrificau pe altarele sale pe prizonieri, considerând c zeul trebuie
împ cat prin v rsare de sânge. Deşi existau şi legi scrise cu privire la judecat , se practica
judecata în fa a regelui cu un sistem de ghicitori ce d deau verdicte cu privire la vinov ie.
Faptele penale erau pedepsite cu alungarea din comunitate sau cu moartea. Func ioneaz , de
asemenea, sistemul r zbun rii private3.
Dup cucerirea Daciei de c tre Imperiul Roman şi transformarea acesteia în provincie
imperial roman (105 – 106 e.n.), s-a impus dreptul roman şi implicit dreptul de pedepsire
a celor vinova i. Amfiteatrele de la Sarmisegetusa şi Porolisum demonstreaz c aici au
avut loc lupte de gladiatori sau sacrificii de sclavi da i prad fiarelor s lbatice pentru
distrac ia cet enilor. Dreptul gin ilor aplicat oamenilor liberi şi b ştinaşilor s-a contopit
1
C. Daicoviciu, Il paese di Dromichete, în Dacica. Studii şi articole privind istoria veche a pământului
românesc, Bibliotheca Mvsei Napocensis, Muzeul de Istorie Cluj, 1970, p. 97-100.
2
M. Eliade, De la Zalmoxis la Gingis Han: Studii comparative asupra religiilor şi folclorului din Dacia şi
din Europa Orientală, 1970, Payot, p. 9.
3
Iordanes, Despre originea şi faptele geţilor (De origine actibusque Getarum – Getica – în Iordanes
Romana et Getica) de Theodor Momsen, Berlin, 1882, text stabilit în „Fontes”, vol. II, 1970, p. 413, 417-419.

