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Criminal policy principles

The criminal policy represents an inherent tool of 
the state to deliver a safe living environment for 
its ci  zens. It is manifested as a complex concept 
which necessitate an systema  c approach. The 
criminal policy are based on several principles, on 
which, through this ar  cle we deliver a overview 
and their role in the development of a op  mally 
criminal policy.
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Poli  ca penal  reprezint  un instrument inerent al sta-
tului menit s  ofere cet enilor s i un mediu sigur de 
via . Ea se manifest  ca un concept complex care ne-
cesit  o abordare sistemic . La temelia poli  cii penale 
stau mai multe principii asupra c rora, prin prezentul 
ar  col, oferim o vedere de ansamblu i rolul acestora 
în dezvoltarea unei poli  ci penale op  me.

Cuvinte-cheie: poli  ca penal , prevederi cons  tu iona-
le, ordine de drept, combaterea criminalit ii, transpa-
ren a decizional .

Statul asigur  respectarea drepturilor, libert -
ilor i intereselor legitime ale persoanei. Prin ur-

mare, o preocupare esen ial  a acestuia este dimi-
nuarea fenomenului infrac ional prin prevenirea 
criminalit ii, minimizarea victimiz rii popula iei 
i a consecin elor infrac ionale. Scopurile date sunt 

realizate prin elaborarea i aplicarea unui complex 
de mijloace i m suri menite s  asigure conturarea 
unei politici publice în domeniul controlului social 
asupra criminalit ii – politica penal .

Politic  penal  (o de  ni ie opera ional ) o carac-
teriz m ca politic  a statului, elaborat  i aplicat  de 
c tre organele abilitate de stat, realizat  prin crimi-
nalizarea, penalizarea i decriminalizarea faptelor, 
dar i prin elaborarea aspectelor procesual-penale 
i execu ional-penale orientate spre ap rare împo-

triva infrac iunilor i prevenire a acestora. 

Elaborarea i realizarea politicii penale tre-
buie s   e fundamentat  pe anumite principii 
(principiile politicii penale), ca idei c l uzitoare 
care stau la temelia acesteia. Ea se elaboreaz  în 
baza cercet rii tiin i  ce a legit ilor în domeniul 
asigur rii ordinii de drept i combaterii crimina-
lit ii i se re  ect  în actele legislative ale statului, 
reprezentând, prin sine, anumite cerin e care tre-
buie s  satisfac  toate m surile, mijloacele i me-
todele de prevenire i contracarare a criminalit -
ii, normele ramurilor de drept corespunz toare 
i modul de aplicare a acestora. Principiile poli-

ticii penale corespund politicii interne, precum i 
externe ale statului, bazate pe principiile generale 
ale dreptului [2,17]. 

În literatura de specialitate atest m lipsa unor 
viziuni comune atât referitor la no iunea de politi-
c  penal , caracteristicele acesteia, cât i la clasi  -
carea principiilor politicii penale [1]. Problema este 
complicat  de lipsa unor criterii clare de clasi  care 
a principiilor politicii penale. 

Analiza surselor disponibile ne permite s  
propunem urm toarele criterii: criteriul genera-
lit ii principiului; criteriul diviz rii principiilor 
politicii penale dup  con inut, form , procesul 
politicii penale i criteriul etapei procesului poli-
ticii penale – elaborare, implementare, monitori-
zare, evaluare.

Una dintre clasi  c ri ine de divizarea prin-
cipiilor dup  cum urmeaz : principiile care ex-
prim  strategia, tactica i orientarea func ional , 
scopurile politici penale; principiile care exprim  
interdependen a, leg tura politicii penale cu valo-
rile na ionale, cu factorii economici, social-politici, 
moral-religio i i contradic iile dezvolt rii sociale; 
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principiile care exprim  baza juridico-penal  a po-
liticii penale.

Alt  clasi  care ar  : principiile generale ale 
dreptului; principiile care decurg din principii-
le generale de drept i in de con inutul politicii 
penale; principiile care in de procesul de ela-
borare, implementare, monitorizare i evaluare 
a politicii penale; principiile tehnicii legislative 
referitoare la forma actelor normative în materie 
penal .

Criteriile propuse sunt conven ionale în teme-
iul imposibilit ii diviz rii exhaustive a principii-
lor penale din cauza intercorel rii i intercondi io-
n rii pronun ate, dar i din cauza structurii siste-
mice ale acestora, care presupune o rela ie sistem-
structur -func ie a  ec rui principiu. 

Principiile politicii penale au urm toarele 
caracteristici: reies din principiile generale ale 
dreptului; reies din principiile constitu iona-
le; interac ioneaz  între ele; difer  dup  nivelul 
de generalitate (dar nu ierarhic); corespund cu 
principiile dreptului penal, dreptului procesual-
penal i dreptului execu ional-penal; corespund 
cu principiile tehnicii de elaborare a actelor nor-
mative.

Reie ind din faptul c  politica penal  este reali-
zat  prin criminalizarea, penalizarea i decrimina-
lizarea faptelor, dar i prin elaborarea aspectelor 
procesual-penale i execu ional-penale, principiile 
dreptului penal, procesual-penal, execu ional sunt 
pe deplin re  ectate în politica penal . Mai mult ca 
atât, putem cert distinge principiile criminaliz rii, 
decriminaliz rii i penaliz rii în cadrul principii-
lor politicii penale.

În continuare, vom aborda succint principiile 
esen iale ale politicii penale.

Principiul legalit ii se refer , în primul rând, la 
organizarea puterii în stat în strict  conformitate 
cu prevederile constitu ionale i tratatele interna i-
onale la care Republica Moldova este parte.

Principiul legitimit ii se re  ect  prin conforma-
rea legii normelor sociale, morale, religioase cu va-
lorile generale ale societ ii. Spectrul de valori ale 
societ ii reprezint  fundamentul politicii de stat, 
în general, i al politicii penale, în special. 

Principiul suprema iei legii spune c  legisla ia 
penal , procesual-penal  i execu ional-penal  
trebuie s  corespund  întocmai prevederilor con-
stitu ionale i tratatelor interna ionale la care Re-
publica Moldova este parte. 

Principiul particip rii societ ii civile la formarea 
i realizarea politicii penale. Extensiv, acest principiu 

poate   intrepretat ca participarea societ ii la re-
socializarea infractorilor i stimularea unui com-
portament al cet enilor conform legii, în combi-
nare cu propaganda larg  a aplic rii institu iei le-
gitimei ap r ri i extremei necesit i, transparen a 
decizional  [3].

Principiul responsabilit ii - pe de o parte, statul 
asigur  drepturile i libert ile cet enilor, iar, pe 
de alt  parte, cere respectarea limit rilor impuse 
de legisla ia penal  i conrtaven ional .

Principiul corespunderii scopurilor, competen ei 
i resurselor ine de gestionarea politicii penale, 

precum i de activitatea organelor de ap rare a 
normelor de drept, ca form  a realiz rii obliga iei 
statului de prevenire i combatere a criminalit ii 
în vederea asigur rii drepturilor i intereselor legi-
time ale persoanei. 

Principiul umanismului se realizeaz  prin 
protec ia omului, drepturilor i intereselor legi-
time ale acestuia de atentatele criminale. Cerin a 
umanismului urmeaz  a   direc ionat , în pri-
mul rând, asupra protec iei victimelor, iar eco-
nomia represiei penale nu este un scop în sine, 
aici urmeaz  s  ac ioneze cerin a su  cien ei ra-
ionale. 

Principiul economiei represiei penale este, pe de o 
parte, orientat spre stimularea la infractori a unei 
atitudini proactive în vederea reabilit rii drepturi-
lor victimei, iar pe de alta - spre atingerea scopuri-
lor pedepsei penale cu prejudicii morale i materi-
ale minime, reducerea volumului represiei penale 
în privin a unui cerc larg de cet eni.

Principiul argument rii tiin i  ce prevede c  
deciziile luate în vederea aplic rii politicii penale 
urmeaz  s   e bazate pe ra ionamente obiective, 
date veridice. Calitatea politicii penale, e  cien a 
i e  cacitatea acesteia sunt condi ionate de ra i-

onalitatea deciziilor luate. Acest principiu cores-
punde cu principiul ra ionalit ii - solu iile propuse 
urmeaz  s   e ra ionale i optime dup  raportul 
cost-bene  ciu. Totodat , este absolut inadmisibil 
ca economia mijloacelor  nanciare s   e un fac-
tor determinant la selectarea op iunilor politicii 
penale. 

Principiul coooper rii interna ionale. Cre terea 
criminalit ii na ionale i transna ionale, care im-
plic  atât un pericol penal tradi ional, cât i noi 
provoc ri – cum ar   terorismul interna ional, 
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crimele în domeniul tehnologiilor informa ionale, 
sp larea banilor, drogurile etc. -, condi ioneaz   -
resc cooperarea interna ional  pe sectorul preveni-
rii i combaterii criminalit ii.

Principiul complexit ii. Acest principiu ine de 
încadrarea armonioas  a politicii penale în politi-
ca general  a statului, atât cea na ional , cât i cea 
interna ional . Totodat , politica penal  trebuie s  
interac ioneze e  cient cu alte domenii de interven-
ie statal  (domeniul economic, social, educativ, 

cultural, medical etc.). 
Principiul polinormativ al politicii penale se re-

 ect  prin utilizarea complex  a diverselor norme 
în vederea atingerii scopurilor sale: normele mora-
le, sociale, religioase, culturale, obiceiurile i tradi-
iile, cutumele. 

Principiul priorit ii prevenirii infrac iunilor. Pre-
venirea infrac iunilor i eliminarea cauzelor care 
le genereaz  este direc ia principal  a combaterii 
criminalit ii, obiectiv prioritar al oric rui stat i 
societate. 

Principiul continuit ii politicii penale se refer  
la asigurarea unei continuit i a politicii penale. 
Pentru aceasta, viziunea asupra politicii penale în 
cadrul organelor de ap rare a normelor de drept, 
dar i al organului legislativ, urmeaz  a   unitar  
i temeinic argumentat . 

Principiul de luare a deciziilor strategice reie ind 
din pronosticare, previziune, anticipare. Acest prin-
cipiu presupune c  lupta cu criminalitatea trebuie 
s  rezulte din scopurile strategice stabilite de c tre 
organele superioare ale statului în temeiul analizei 
tiin i  ce a criminalit ii [4,13].

Principiul echit ii politicii penale oblig  legiui-
torul s  selecteze argumentat faptele criminalizate 
i decriminalizate, stabilirea tipurilor de sanc i-

uni, volumului lor, stabilirea spectrului acestora 
pentru  ecare fapt  infrac ional  i a altor aspecte 
adiacente, care permit in  uen area juridico-penal  
su  cient  i necesar  în  ecare caz concret asupra 
persoanei vinovate pentru atingerea scopurilor 
pedepsei.

Astfel, principiile politicii penale se r sfrâng 
asupra con inutului i procesului politicii publice 
- elaborarea, implementarea, monitorizarea i eva-
luarea acesteia. Totodat , implementarea politicii 
penale i monitorizarea, evaluarea acesteia nu se 
identi  c  totalmente cu realizarea politicii anticri-
m  a statului, care este relativ mai vast  i diver-

si  cat . Alt aspect important este faptul c  princi-
piile pot   concepute doar sistemic, în corelarea i 
ac iunea lor concomitent , în vederea fundamen-
t rii i realiz rii politicii penale.

Cea mai mare provocare în aplicarea ra iona-
l  a principiilor politicii penale o reprezint  asi-
gurarea realiz rii e  ciente a acestora. Abordarea 
sistemic  a principiilor politicii penale ne ofer  o 
viziune complex  asupra rolului i intercorel ri-
lor acestora. Astfel, principiile legalit ii i demo-
cratismului manifest  o utilitate atât comun , cât 
i separat . 

Principiul democratismului, la rândul s u, pre-
supune realizarea principiului particip rii sociale, 
care prevede, în mod  resc, aplicarea principiului 
responsabilit ii reciproce a statului, societ ii i 
persoanei.

Totodat , principiile politicii penale se mani-
fest  în cadrul diferitor aspecte i etape ale politicii 
penale, de la elaborarea acesteia pân  la evaluarea 
rezultatelor. Dac , principiul polinormativ se refe-
r , în special, la con inutul politicii penale, atunci 
principiul particip rii sociale ine de procesul de 
elaborare, implementare, monitorizare i evaluare 
a politicii penale. În acela i timp, un ir de principii 
se refer  concomitent la con inutul politicii penale 
i la procesul de gestionare a acesteia – principiul 

legalit ii, egalit ii, echit ii, colabor rii interna i-
onale etc.

În  nal, men ion m rolul esen ial al principiu-
lui priorit ii prevenirii i pro  laxiei criminalit ii, 
din care reiese însu i scopul principal al politicii 
penale. Prevenirea criminalit ii este o sarcin  pe 
cât de necesar , pe atât de ambi ioas , dar o ana-
liz  temeinic  a politicii penale, bazat  pe princi-
piul argument rii tiin i  ce, poate aduce succes la 
acest capitol.
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