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Argumentul ,,Decat pe banii nostri in puscarie, mai bine acasa pe banii lor", folosit de parlamentarii care vor 
pedepse la domiciliul pentru coruptii condamnati, este desfiintat de specialisti, care spun ca intelesul pedepsei ca 
mijloc de reeducare va fi rescris.

Masurile propuse de parlamentarii Puterii prin care condamnatii pentru coruptie sau infractiuni de serviciu sunt 
tinuti cat mai departe de inchisori,  mai exact, la ei acasa, in arest la domiciliu, a starnit reactii puternice din 
partea societatii civile si nu numai. In fata criticilor, alesii au preferat sa nu tulbure apele si mai rau. Desi, ieri, 
Comisia juridica a Camerei Deputatilor urma sa se pronunte asupra controversatului proiect, raportul final a fost 
amanat, dezbaterile urmand sa fie reluate, cel mai probabil, dupa Pasti.

Reamintim ca majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia juridica de la Camera Deputatilor a aprobat, marti, 
mai multe amendamente ale PSD la o serie de proiecte de lege privind masurile de executare a pedepselor 
privative de libertate, prin care condamnatii pentru coruptie sau infractiuni de serviciu sa-si ispaseasca pedeapsa 
la domiciliu. Argumentul initiatorilor a fost urmatorul: ,,Decat pe banii nostri in puscarie, mai bine acasa pe 
banii lor". Numai ca ,,acasa", face ca pedeapsa sa nu-si atinga scopul prevazut de lege, acela de a fi ,,o masura 
de constrangere si un mijloc de reeducare a condamnatului", atrag atentia specialistii in Drept.

Pedepsele pentru coruptie in Occident
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Acestia spun ca, in tari precum Franta sau Germania, coruptia este sanctionata dur. Astfel, in functie de 
gravitatea infractiunii si de gradul de culpabilitate, infractiunile de mita, imbogatire ilicita si trafic de influenta 
sunt pasibile de o pedeapsa de 10 ani inchisoare si o amenda de 150.000 euro. In plus, spalarea de bani se 
pedepseste cu 10 ani de inchisoare si o amenda de 750.000 euro. Deci, in nici intr-un caz cu arest la domiciliu, 
masura considerata in aceste tari mult prea blanda pentru a-si atinge scopul.

Pe de alta parte, in Germania, acceptarea unor beneficii financiare sau incorporale in scopul de a indeplini un act 
privitor la indatoririle unei persoane care ocupa o functie publica sau in scopul de a face un act contrar acestor 
indatoriri se pedepseste cu 10 ani de inchisoare. In afara de amenda si pedeapsa cu inchisoarea, legislatia 
germana prevede atat confiscarea cat si pierderea dreptului de proprietate asupra bunurilor obtinute prin 
comiterea infractiunii.

Rescriere sociala a intelesului pedepsei

 ,,Cui nu-i place furtul sa treaca la munca! Cam intr-o astfel de cheie as privi dorinta unor parlamentari PSD de 
a-i trimite acasa pe cei care primesc pedepse cu inchisoarea sub cinci ani de zile. Dincolo de dorinta evidenta de 
a se asigura ca apropiatii lor nu vor suferi major daca vor avea parte de o condamnare penala, initiativa 
legislativa prezinta un pericol major. Nu e vorba ca vom depopula inchisorile si nu vor mai fi conditii sub 
demnitatea umana de a ispasi o pedeapsa. Daca va trece prin Parlament propunerea, vom asista la o rescriere 
sociala a intelesului pedepsei ca mijloc de reeducare. Cum se va raporta un cetatean obisnuit la situatia in care 
stie ca, incalcand legea, primeste o pedeapsa simbolica aproape cu inchisoarea la domiciliut Ne putem astepta ca 
respectarea legii sa devina un calcul pragmatic in care te vei gandi serios ca nu e atat de dramatic sa comiti o 
infractiune. E profund nedrept pentru intreaga societate sa negociezi infractiunea prin posibilitatea de a scapa 
aproape nepedepsit daca alegi sa savarsesti o infractiune majora totusi", afirma analistul politic Dan Ionescu.

Analistul spune ca de aceasta prevedere vor beneficia si autorii unor fapte grave, al caror loc este in spatele 
gratiilor, nicidecum sa se bucure de confortul propriei locuinte. ,,Trei, patru sau cinci ani de zile pedeapsa cu 
inchisoarea nu se acorda pentru acte minore. Si ce este si mai incredibil in situatia in care ne aflam, este faptul 
ca statul roman decide singur prin intermediul Parlamentului sa renunte la atributele proprii, cele prin care 
asigura ordinea si siguranta sociala. Nu ma refer aici la actele de violenta. Furtul, inselaciunea sau traficul de 
influenta sunt infractiuni care pot altera profund functionarea unei societati daca sunt acceptate ca fiind firesti 
prin interpretarea lor ca incalcari minore ale legii", a mai spus Dan Ionescu.

,,Crezul"

La randul sau, analistul politic Adrian Zabava sustine ca amendamentele depuse de PSD la legea care vizeaza 
metode alternative de executare a pedepselor, denota viziunea partidului si a membrilor sai vis-a-vis de 
infractiunile asociate coruptiei.

,,Cred ca daca imaginea luptei anticoruptie va avea in continuare de suferit de pe urma scandalurilor publice, 
atunci si membrii PSD vor incepe cu mai mult curaj sa-si asume public faptul ca, dupa parerea lor, coruptia nu e 
o problema importanta pentru Roman ia si nu are de ce sa tina capul de afis al agendei publice", a mai precizat 
Adrian Zabava.

Proiectul liberal, deturnat de social-democrati

Pe de alta parte, analistul Stelian Tanase pledeaza pentru pedepsele alternative, precum arestul la domiciliu, dar 
numai pentru anumite infractiuni, asa cum prevede un proiectul de lege initiat de PNL. ,,Nu trebuie sa 
beneficieze de aceasta facilitate cei care au savarsit infractiuni cu violenta sau fapte de coruptie. Sistemul de 
pedepselor alternative are un rol de prevenire si unul de reeducare-reabilitare", spune analistul.Analistul atrage 



atentia si asupra sistemului de justitie de la noi, care ar fi un mix nefericit de reglementari europene combinate 
cu unele comuniste. ,,Este o struto-camila care are reglementari la extreme, ori prea dure, ori prea laxe. Practic, 
nu este gandit logic pentru a fi coerent. In plus, din cauza starii sistemului penitenciar, un om face o pedepsa 
dubla. Este privat de libertate, dar si tinut in conditii greu de crezut", spune Stelian Tanase.

Regim privilegiat

Comisia juridica a aprobat, marti, mai multe amendamente referitoare la masurile alternative de executare a 
pedepselor privative de libertate, stabilind ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu 
pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau executarea 
fractionata a pedepsei in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat, nu in inchisorile 
supraaglomerate. Totodata, condamnatii pentru fapte de coruptie mai au o alternativa: pot sa-si echivaleze 
pedeapsa in zile de munca in folosul comunitatii.

,,Atacul fulger" al PSD
 
Amendamentele depuse de PSD la proiectele de lege au fost transmise, marti, celor din Opozitie cu doar o ora 
inainte de sedinta Comisiei Juridice, acestea fiind asumate de intreg grupul social-democrat, in frunte cu Eugen 
Nicolicea, presedintele Comisiei din Camera Deputatilor. Nicolicea si deputatul UDMR Marton Arpad au venit 
cu ideea ca fiind trei proiecte de lege referitoare la masuri alternative la pedeapsa cu inchisoarea, cel mai bine ar 
fi sa se lucreze pe ,,scheletul proiectului PNL, cel mai vechi dintre ele". Gabriel Andronache, deputat jurist al 
PNL, a precizat pentru ,,Adevarul" ca partidul sau a cerut ca initiativa lor sa nu fie discutata la pachet, dar dupa 
ce initial a acceptat solictarea PNL, Eugen Nicolicea, s-a razgandit, fiind aduse amendamente doar la proiectul 
liberal pe care alesii acestui partid nu-l mai sustin, deoarece i-a fost modificata forma initiala. ,,Respectam 
normele de tehnica legislativa", a fost argumentul lui Nicolicea, cand i-a fost atrasa atentia ca nu respecta 
Regulamentul Camerei Deputatilor. (Radu Eremia)

 

 


