Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe calea ferată - perspectiva criminologică

INTRODUCERE

Redactarea prezentei lucrări este consecinţa unei experienţe personale în
domeniul transporturilor feroviare, experienţă dobândită în cadrul Poliţiei
Transporturi şi apoi, în calitate de consilier juridic în cadrul C.N.C.F. „CFR”
S.A.- Sucursala Regionala C.F. Galaţi.
În calitate de criminalist, am făcut parte din multiple echipe de cercetare la faţa
locului a tuturor tipurilor de infracţiuni ce aduc atingere sistemului de transport
feroviar în perioada 1995-2003, iar în calitate de consilier juridic m-am ocupat de
toată problematica penală în cadrul Sucursalei Regionale C.F. Galaţi începând cu
anul 2007, până în prezent.
Este cunoscut faptul ca sistemul feroviar din România prezintă o
specificitate şi complexitate aparte datorită în principal întinderii sale la nivel
naţional, legăturilor cu mediul internaţional, varietăţii (existenţa mai multor
companii ce compun sistemul feroviar CFR Infrastructură, Marfă, Călători,
Electrificare şi Telecomunicaţii) dar şi datorită poziţiei strategice pe care o ocupă
în sistemul naţional de apărare a ţării.
Lucrarea de faţă are drept ţintă perspectiva criminologică în materia
infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe calea ferată ca parte componentă a
infracţiunilor ce aduc atingere sistemului de transport feroviar din ţara noastră în
vederea identificării factorilor criminogeni.
Scopul urmărit prin realizarea acestui studiu constă în analiza stării şi
dinamicii criminalităţii reale/aparente astfel cum rezultă din statisticile judiciare la
nivelul C.N.C.F. „CFR” S. A. – Sucursala Regională C.F. Galaţi în perioada 20082012, întrucât acest nivel de criminalitate înglobează întreaga evoluţie a tuturor
dosarelor penale ce au făcut obiectul plângerilor penale ce au adus atingere
sistemului de transport feroviar în perioada analizată, în vederea întocmirii unor
ulterioare programe strategice de prevenire şi control a acestui fenomen atât la nivel
regional cât şi naţional, pe termen scurt, mediu şi lung ce pot conduce la reducerea
dimensiunilor acestui fenomen.
Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări ştiinţifice laborioase, cu privire
la un domeniu complex,care ocupă o poziţie strategică în sistemul naţional de
apărare a ţării. Valoarea ştiinţifică a lucrării se datorează atât seriozităţii şi
perseverenţei cu care doctorandul a abordat fiecare din etapele cercetării, de la
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ampla documentare până la finalizarea prezentei versiuni, dar şi dublei sale
experienţe de-a lungul timpului, de practician criminalist şi consilier juridic în
cadrul CNCF „CFR” S.A. - Sucursala Regională C.F. Galaţi.
Lucrarea este structurată pe patru capitole, perspectiva criminologică asupra
infracţiunilor contra siguranţei pe calea ferată ca parte componentă a infracţiunilor
ce aduc atingere sistemului de transport feroviar din România, care reprezintă
substanţa propriu-zisă a explorării ştiinţifice, fiind precedată, în mod judicios, de
unele clarificări conceptuale, precum şi de o amplă şi interesantă incursiune
istorică, atât a evoluţiei căii ferate în lume şi în ţara noastră, cât şi a legislaţiei
penale în materie.
Tema acestei lucrări este deosebit de importantă pentru viitorul siguranţei
circulaţiei pe calea ferată, analiza statistică realizată de doctorand înfăţişând un
tablou extrem de negativ al politicii penale în acest domeniu, considerat strategic.
Strategiile de prevenire lipsesc cu desăvârşire, faza de urmărire penală pare
ineficientă dat fiind numărul mare de autori necunoscuţi, sancţiunile aplicate mai
de grabă spre limita inferioară, recuperarea prejudiciilor cvasi nulă.
Lucrarea abordează o problematică mai puţin studiată de literatura juridică
penală şi criminologică din ţara noastră, care vizează tipologia diverselor infracţiuni
ce lezează sistemul de transport feroviar, având ca obiectiv fundamental perspectiva
criminologică a acestor infracţiuni, prin identificarea factorilor criminogeni
implicaţi în geneza acestor infracţiuni şi identificarea unor strategii de prevenire şi
control a infracţiunilor contra circulaţiei pe calea ferată. Ea este rezultatul
experienţei personale dobândite de doctorand în calitate de ofiţer criminalist şi
consilier juridic în cadrul unor instituţii de transport feroviar şi al investigaţiilor
personale făcute în cercetarea concretă a unor tipuri de infracţiuni ce aduc
atingere sistemului de transport feroviar din România, ceea ce conferă lucrării un
plus de credibilitate şi valabilitate ştiinţifică.
Pe lângă evoluţia legislaţiei penale în materia infracţiunilor ce aduc atingere
sistemului de transport feroviar marcate de apariţia legilor speciale, lucrarea
prezintă şi unele aspecte de drept comparat din legislaţia penală existentă la nivel
european.
Întregul demers efectuat, de explicare a infracţiunilor ce aduc atingere
sistemului de transport feroviar prin intermediul teoriei anomiei şi a teoriei
alegerii raţionale reprezintă numai una din posibilele căi de abordare a
fenomenului infracţional şi nicidecum una absolută.
Având drept obiectiv general, identificarea factorilor criminogeni care
generează comiterea de fapte ce aduc atingere sistemului de transport feroviar,
precum şi a unor strategii eficiente de prevenire şi control a acestui fenomen
demersul de cercetare a fost construit şi dezvoltat în jurul interogaţiei „în ce
măsură factorii favorizanţi ce le poate asigura un câştig sigur, ca urmare a alegerii
raţionale pot explica fenomenul criminogen în materia infracţiunilor ce aduc
atingere sistemului de transport feroviar?
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Pentru elaborarea unor strategii de prevenire a infracţiunilor ce aduce
atingere sistemului de transport feroviar se impune de la început cunoaşterea
cauzelor, caracteristicelor, formelor de manifestare a dimensiunii şi tendinţelor
acestui fenomen atât la nivel regional cât şi naţional.
O amplă analiză a acestui fenomen trebuie să aibă în principal în vedere
următoarele: repartiţia regională a acestui tip de criminalitate; structura
fenomenului şi evoluţia acestuia în timp.
Remedierea tuturor disfuncţionalităţilor vor deveni veritabile strategii de
control, prin intermediul cărora atât C.N.C.F. „CFR” S.A. cât şi statul vor putea
duce o luptă eficientă împotriva acestui fenomen.
Concluziile generale ale lucrării subliniază că, persoanele implicate în
comiterea unor astfel de fapte aparţin unor categorii sociale în cadrul cărora, o
multitudine de factori de risc precum: şomajul, sărăcia, eşecul şcolar,
supravegherea inadecvată a minorilor, experienţa infracţională proprie sau din
familie s-au manifestat cu mare intensitate.
Rezultatele empirice obţinute în cadrul acestui studiu dovedeşte existenţa
unei conexiuni între sistemul de transport feroviar şi comportamentele
infracţionale manifestate prin cunoaşterea componentelor ce fac parte integrantă
din structura sistemului de siguranţă şi transport pe calea ferată.
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CAPITOLUL I
CLARIFICĂRI CONCEPTUALE

Secţiunea I
Observaţii preliminare
Evoluţia societăţii româneşti marcată de lunga perioadă de tranziţie care a
avut loc în ţara noastră după decembrie 1989, prin trecerea de la regimul totalitar
şi a economiei supracentralizate la democraţie şi la o economie de piaţă, cumulată
şi cu instalarea crizei economice a produs şi unele fenomene secundare cu
consecinţe deosebit de grave cum este criminalitatea.
Crima şi autorul ei au preocupat gândirea umană cu mult înainte de secolul
al XIX-lea lucru reliefat şi de Cezare Beccaria, care în monografia Dei delitti e
dele pene apărută în 1764, a revoluţionat gândirea juridică, deschizând noi
orizonturi în problematica crimei şi a justiţiei penale1.
Este foarte adevărat că fenomenul criminalităţii are o etiologie mult mai
complexă nefiind generată de la sine numai de criza economică şi socială însă
acestea concură în mod direct la crearea unor condiţii sociale care au amplificat
acest fenomen.
Amploarea fenomenului înregistrată în perioada post decembristă „spre
deosebire de perioada anterioară când real sau fals, criminalitatea nu prezenta un
motiv de teamă, astăzi se situează în primele locuri ale motivelor de nelinişte”2.
Sintetic, acesta este fundalul acestui studiu criminologic ce are drept ţintă
perspectiva criminologică în materia infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe
1

R.M. Stănoiu, Criminologie, Editura Oscar Print, Bucureşti 2006, p. 6.
R.M. Stănoiu, O. Brezeanu, T. Dianu, Tranziţia şi criminalitatea, Editura Oscar Print, Bucureşti
1994, p. 21.
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calea ferată ca parte componentă a infracţiunilor ce aduc atingere sistemului de
transport feroviar din ţara noastră în vederea identificării factorilor criminogeni.
Identificarea unor astfel de factori are drept scop întocmirea unor ulterioare
programe strategice de prevenire şi control a acestui fenomen atât la nivel local
cât şi naţional, pe termen scurt, mediu şi lung.
Plecând de la aceste consideraţii se impune încă de la început să precizăm
termenii cu care operăm în lucrarea de faţă, atât datorită complexităţii sistemului
de transport feroviar cât şi specificităţii acestuia.
Astfel, prin criminalitate la nivelul sistemului de transport feroviar,
înţelegem totalitatea infracţiunilor comise la nivelul C.N.C.F. „CFR” S.A.Sucursala Regionala C.F. Galaţi în perioada supusă analizei (2008-2012).
Când vorbim de infracţiuni ce aduc atingere sistemului de transport feroviar
facem referire la totalitatea infracţiunilor ce cuprinde următoarele categorii:
 infracţiunile care au pus în pericol siguranţa circulaţiei pe calea ferată;
 infracţiunile care nu au pus dar ar fi putut pune în pericol siguranţa
circulaţiei pe calea ferată;
 infracţiunile care nu au pus şi nici nu ar fi putut pune în pericol
siguranţa circulaţiei pe calea ferată;
Prima categorie de infracţiuni cuprinde ansamblul infracţiunilor care au
avut drept consecinţă producerea unor evenimente feroviare precum accidentele
sau catastrofele de cale ferată.
Acestea sunt incriminate de Codul penal din 19683 în articolele:
 209, alin. 4; 273 alin. 2; 274 alin. 2; 275 alin. 3 şi 276 alin. 3, 4.
Cea de-a doua categorie cuprinde totalitatea infracţiunilor care deşi nu au
avut drept consecinţă producerea unor evenimente feroviare precum accidentele sau
catastrofele de cale ferată, prin natura şi rolul componentelor feroviare afectate ar fi
putut avea drept consecinţă producerea unor astfel de evenimente feroviare.
Menţionăm de asemenea faptul că aceste componente afectate prin
comiterea unor astfel de infracţiuni, sunt o categorie aparte ce fac parte integrantă
din sistemul de transport feroviar dar care spre deosebire de celelalte concură în
mod direct la siguranţa şi dirijarea traficului feroviar.
3

Codul penal republicat în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996 în Monitorul Oficial nr. 65 din
16 aprilie 1997 cu modificările şi completările ulterioare.
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La fel ca şi în cazul primei categorii de infracţiuni şi acestea sunt incriminate
de Codul penal din 1968 cu modificările şi completările ulterioare în articolele:
 209, alin. 3 lit. f; 273 alin. 1; 274 alin. 1; 275 alin. 1 şi 276 alin. 1, 2.
Ultima categorie cuprinde totalitatea infracţiunilor care nu au avut drept
consecinţă producerea unor evenimente feroviare precum accidentele sau
catastrofele de cale ferată şi care prin natura şi rolul componentelor feroviare afectate
nu ar fi putut avea drept consecinţă producerea unor astfel de evenimente feroviare.
Datorită modului de compunere şi organizare a sistemului de transport
feroviar aceste componente afectate prin comiterea unor infracţiuni nu pot şi nici
nu ar putea pune vreodată în pericol siguranţa transportului pe calea ferată.
Reliefăm aici faptul că, sustragerea sau distrugerea unor astfel de
componente, datorită modului de funcţionare a transportului pe calea ferată, nu
pot pune în pericol siguranţa acestuia. Pentru o mai buna înţelegere a
mecanismului voi exemplifica astfel: sustragerea unui număr de 10 buloane sau
tirfoane (dispozitive ce asigură prinderea şinei de cale ferată de traverse), nu pot
afecta siguranţa circulaţiei mai cu seamă atunci când nu sunt grupate.
Aceste tipuri de infracţiuni (care nu pun în pericol siguranţa transportului pe
calea ferată), sunt incriminate de prevederile legii speciale nr. 289/2005 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în
domeniul transportului pe calea ferată.
În consens cu observaţiile ce preced, prin sistem de transport feroviar
înţelegem totalitatea componentelor feroviare ce fac parte din sistemul de dirijare
şi circulaţie a transportului pe calea ferată fie că vorbim de transport de călători
sau de marfă.
Literatura de specialitate atât cea criminologică cât şi cea juridică admite
trei paliere ale criminalităţii existente în realitatea socială după cum urmează:
- criminalitatea reală a cărei dimensiune este reprezentată de totalitatea
infracţiunilor săvârşite într-o anumită perioadă strict determinată pe o
anumită arie teritorială indiferent dacă au fost sesizate sau nu
autorităţilor;
- criminalitatea aparentă a cărei dimensiune cuprinde ansamblul
infracţiunilor sesizate autorităţilor sau descoperite de către acestea;
- criminalitatea legală ce cuprinde ansamblul infracţiunilor pentru care
instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de condamnare;
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