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Radu Stancu, Pedeapsa cu moartea în România comunistă,
București: Editura Cetatea de Scaun, 2017, 302 p. 

O fațetă mai puțin studiată a comunismului, pe-
deapsa cu moartea în România comunistă, a făcut 
obiectul mai multor cercetări ale lui Radu Stancu. 
Istoria pedepsei capitale în România comunistă a fost, 
după părerea sa, în cea mai mare parte necunoscută și 
plină de ambiguități. Motivația sa a pornit de la faptul 
că ignoranța și mistifi carea par să caracterizeze per-
cepția publică, iar greșelile abundă, în cele câteva lu-
crări academice, lăsând sub semnul incertitudinii ceea 
ce se știe despre istoria pedepsei capitale. După măr-
turisirile sale există lecții, care pot fi  învățate din ex-
periența pedepsei capitale în statele comuniste. Istoria 
acesteia ar trebui să fi e cunoscută, atât de specialiști, 
cât și de către publicul larg. 

Temeinicul demers din Pedeapsa cu moartea in 
România comunistă a fost realizat din perspectivă interdisciplinară, cantitativă, compa-
ratistă și cu multe precauții metodologice, întrucât sursele istorice cuprind, atât aspec-
te reale, cât și ideologice. Pe urmele lui Michel Foucault, a viziunii complexe, despre 
rolul istoric al pedepsei capitale, autorul a încercat să demonstreze instrumentarea po-
litică și ideologică a pedepsei cu moartea. Inspirat și de alte refl ecții din istoriografi a 
mondială Radu Stancu a dorit să prezinte tema într-un context complex, pe baza unei 
bibliografi i și a unor surse de arhivă bine selectate. 

Cartea are șase capitole, sugerând abordarea tematică comparatistă și analiza ju-
ridico-politică. Limitările temporale sunt oarecum derutante pentru un istoric, dar 
ele nu se referă la delimitări evenimențiale, ci de momente legislative. În 1949, preve-
derile legale referitoare la pedeapsa capitală au fost extinse, cuprinzând numeroase 
infracțiuni economice și politice, cu intenția de a intimida o mare parte a populați-
ei. Exploatarea propagandistică era axată pe publicitatea prevederilor legale și nu pe 
cazuri particulare. În 1958, apoi în 1969 a avut loc schimbări ale Codului Penal, iar 
urmările s-au dovedit grave fi ind luate, după 1958, pe fondul așa-ziselor intensifi cări 
a unor acțiuni „criminale” ale „dușmanilor” regimului. S-a invocat faptul că „acțiunile 
dușmanilor poporului” ar fi  impus aplicarea pedepsei cu moartea și pentru alte infrac-
țiuni ca: răzvrătirea, crima de rebeliune și alte câteva infracțiuni asemănătoare.

Deși a fost un subiect „tabu” în România comunistă, Radu Stancu a fost impresio-
nat de multitudinea de cazuri de condamnare în lunga perioadă a regimului totalitar. 
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Condamnările la moarte au fost frecvente și în perioada care a precedat instaurarea 
comunismului (în 1948, nu în 1940, cum menționează autorul cărții!), când „Deși mar-
ginală, comparativ cu alte fenomene represive, din aceeași perioadă, precum execuțiile 
extrajudiciare sau morții în închisori, în special, din punct de vedere cantitativ, suntem 
de părere că prevederile legale și modalitatea în care acestea au fost utilizate ilustrează 
cu succes procesul de politizare a însăși pedepsei cu moartea”. Pentru perioada 1948-
1989 autorul a dorit să decripteze mecanismele care au stat, atât in spatele ideologiei 
comuniste, cât și al practicii judiciare, infl uențată de modul în care propaganda comu-
nistă a utilizat pedeapsa cu moartea. 

Radu Stancu și-a construit un chestionar, la care și-a dorit să dea răspuns: „De ce a 
fost pedeapsa capitală folosită în mod continuu și de ce nu a putut comunismul con-
duce la o abolire ideologică? A existat o dezbatere specifi că asupra aspectelor ideologi-
ce sau a fost pedeapsa capitală folosită, ca în orice societate, ori, mai mult decât atât, ca 
arma politică? Într-un alt registru, căutam aceleași răspunsuri pornind din sens invers, 
de la particular către general, încercând să afl ăm cât mai multe, despre cine au fost cei 
condamnați la moarte și ce aveau ei în comun. Care au fost criteriile după care unii 
dintre aceștia erau grațiați iar alții executați? Care au fost caracteristicile experienței 
pedepsei cu moartea, la nivel individual in perioada comunistă?”

Referitor la pedeapsa cu moartea, prima jumătate a perioadei comuniste a fost foar-
te „dinamică”, intrând în categoria condamnaților criminalii de război, fasciștii, legi-
onarii etc. Pedeapsa cu moartea a fost dată pentru liderii partizanilor anticomuniști, 
precum cei din munții Banatului, cinci dintre ei (Spiru Blănaru, Petre Domoșneanu, 
Ion Tănase, Petre Pușchiță și Romulus Marinescu) condamnați la moarte și executați 
la 16 iulie 1949, iar alți șapte executați ulterior, fără sentință. Liderii grupului Capotă-
Dejeu, vinovați de răspândirea unor manifeste, sunt încadrați la infracțiunile de nede-
nunțare, respectiv acte de teroare. În comunism condamnarea la moarte a luat aspectul 
unei răzbunări, o formă deghizată de a pedepsi pe foștii rivali politici ai comuniștilor. 
Apogeul execuțiilor a fost în anii 1958-1959, apoi se simte un declin din 1960, când 
sunt înregistrate 17 execuții, 8 dintre acestea pentru omor și 5 pentru uneltire împo-
triva ordinii de stat. În 1960, pentru prima dată, art. 24 al Codului Penal, modifi cat 
prin decretul nr. 212 din 17 iunie, menționează moartea, ca o pedeapsă și nu în lista 
generală a pedepselor, ci într-un articol separat. În anii ce au urmat, până la reforma 
penală din 1969, numărul celor executați a scăzut, având loc numai o singură execuție, 
pentru rebeliune în 1962, una pentru acte de teroare, în același an, una pentru tâlhărie 
cu omor în 1967 și 11 pentru crimă înregistrate în întregul interval. Fișele matricole 
penale oferă informații despre 8 execuții între 1965 și 1968, în vreme ce o situație statis-
tică a Ministerului Justiției menționează 11 sentințe capitale. 

În ultimul capitol al cărții „Incursiuni biografi ce (1976-1989)” sunt analizate câteva 
cazuri de condamnări capitale, institute pentru crime, furturi, dezertare, cel mai cunos-
cut fi ind „Cazul Bachus”, în jurul căruia s-a construit o adevărată legendă. Pedeapsa 
capitală, subliniază Radu Stancu, a fost abolită in România la 7 ianuarie 1990, la câ-
teva zile după căderea regimului comunist. Romania a semnat, ulterior, o serie de 
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protocoale care cereau respectarea drepturilor omului. Cartea Pedeapsa cu moartea in 
România comunistă este bine documentată și presărată cu statistici reprezentative. Ea 
invită la cunoașterea regimului totalitar românesc, dar și la refl ecție, despre o temă, 
care suscită și astăzi vii polemici. 

Mihai Teodor NICOARĂ


