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ABSTRACT: Labour Law is basically the labour contract’s law, and a specific work 
cannot be performed without respecting the safety norms. 
Labour Criminal Law is not recognized in every state by the scholars, further being 
established a border line between these two law fields (Germany, Japan). 
The European Union member states have shown reluctance towards inserting sanctions 
displaying punishment features in the Union laws. 
In various European countries, a new law discipline has emerged and developed in the 
doctrine - the Labour Criminal Law. Regarded as a genuine Criminal Law (sub) branch, 
similar with financial tax criminal law, environmental criminal law, it has developed mostly 
in the last two decades playing a crucial role in the relation between criminal law and 
social law 
The Labour Code, the Criminal Code and other Special Laws stipulate offenses regarding 
labour relations 
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În conformitate cu Recomandarea nr. R/81/12 din 25 iunie 1981 a Comitetului de 

miniştri al Consiliului Europei, “criminalitatea în afaceri” cuprinde „încălcarea de către 
întreprindere a prescripţiilor în materie de securitate şi sănătate în muncă, infracţiunile 
fiscale şi fraude comise de întreprinderi în legătură cu prestaţiile sociale.” Recomandarea 
prevede, de asemenea, că această formă de criminalitate trebuie sa fie combătută prin 
măsuri de drept civil, comercial, al muncii sau administrativ şi că acolo unde este cazul 
aceste măsuri trebuie însoţite şi de sancţiuni penale.  

Dreptul penal al muncii a apărut şi s-a dezvoltat în acele state în care a existat o 
sensibilitate tradiţională faţă de problemele de sănătate şi securitate în munca (Franţa, Italia, 
Belgia) pe fondul dezvoltării şi accentuării importanţei relaţiilor sociale şi umane care 
afectează sistemul de muncă1. 

Ineficienţa relativa a regulilor de dreptul muncii a dus, în timp, treptat la a se apela 
la sancţiunea penala. Această relativă ineficienţa a sancţiunilor civile şi disciplinare s-a 

                                                
 Lector universitar dr., Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, ROMÂNIA. 
 
1 A. Coeuret, E. Fortis, Droit penal du travail, Ed.Litec, Paris, 2003, pag. 4. 



 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                             

constatat de-a lungul timpului, când normele juridice de dreptul muncii s-a înmulţit şi au 
devenit mai ample, de unde şi necesitatea de a avea sub control o ramură a dreptului 
esenţială, legiuitorul recurgând din ce în ce mai des la sancţiunile penale. Pentru a putea 
analiza, în mod corect implicaţiile sancţiunilor penale doctrina a luat în discuţie 
posibilitatea de a recunoaşte existenţa unui drept penal al muncii2. 

Dreptul muncii este în esenţă dreptul contractului de muncă, iar munca nu se poate 
desfăşura fără respectarea normelor de protecţie a muncii.  

Atunci când se aduce atingere unor valori esenţiale cum sunt viaţa, sănătatea sau 
integritatea corporală a persoanei s-a constatat că sancţiunile din dreptul muncii nu erau 
suficiente pe de o parte, pentru a se realiza funcţia preventivă a acestora, iar pe de altă 
parte, nici pe cea sancţionatorie. Astfel, că a fost nevoie de răspunderii penale. 

Dreptul penal al muncii nu este recunoscut doctrinar în toate statele, menţionându-
se în continuare o linie de democraţie între cele două ramuri de drept (Germania, Japonia). 

Statele membre ale Uniunii Europene au manifestat reticenţă faţă de înserarea în 
actele normative ale Uniunii a unor sancţiuni cu caracter punitiv. 

Sistemele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene în materia dreptului 
penal sunt diferite unele de celelalte şi reprezintă o zonă de legiferare destul de delicată, 
ceea ce nu a permis Uniunii Europene să intervină în această materie. În dreptul social 
comunitar nu se regăseşte nici o directivă sau regulament care să fie sancţionată penal. 

În mod excepţional, în alte domenii se regăsesc definite fapte care se constituie în 
infracţiuni (spre exemplu Directiva 91/308/ CEE cu privire la spălarea banilor şi Convenţia 
316 din 27. XI. 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene). 

Organizaţia Internaţională a Muncii, prin convenţiile pe care le-a adoptat a abordat 
şi clarificat o serie de probleme vitale în domeniul relaţiilor de muncă, cum ar fi: egalitatea 
de renumerare a mâinii de lucru masculine şi feminine pentru o muncă de valoare egală, 
drepturile de asociere, libertatea şi protecţia dreptului sindical, interzicerea muncii forţate, 
politica de ocupare a forţei de muncă, vârsta minimă de încadrare în muncă, salariile 
minime, etc., dar nu a prevăzut în nici una din reglementările sale, incriminarea unor fapte 
referitoare la relaţiile de muncă, limitându-se la a stabili cadrul legal în care ar trebui să se 
desfăşoare aceste relaţii şi lăsând la aprecierea statelor care ratifică Convenţiile să 
stabilească în funcţie de particularităţile fiecăruia, modalităţile de sancţionare. 

În unele state europene, în doctrina a apărut şi s-a dezvoltat o noua disciplină 
juridică şi anume dreptul penal al muncii. Considerată o adevărată (sub) ramură a dreptului 
penal, la fel ca şi dreptul penal fiscal sau dreptul penal al mediului, aceasta s-a dezvoltat în 
special în ultimele două decenii, jucând un rol esenţial în ceea ce priveşte relaţia dintre 
dreptul penal şi dreptul social3. În doctrina franceză se merge mai departe, apreciindu-se că 
dreptul penal al muncii face parte din ansamblul constituit de dreptul penal al afacerilor4.  

Pe de altă parte, indiferent de sistemul de drept din care fac parte, în alte state nu s-
a conturat în doctrină un drept penal al muncii (ex. Germania, Olanda, S.U.A, Japonia, 
Canada). 

Indiferent de faptul că un stat are sau nu adoptat un Cod al muncii, indiferent de 
modalitatea de redactare a acestuia, există anumite fapte care vizează raporturile de muncă 

                                                
2 R. R. Popescu, Dreptul penal al muncii, Ed. Wolters Kluwet, Bucureşti, 2008, pag. 54. 

3 R. R. Popescu, op. cit., pag. 57. 
4 V. M. Delmas-Marty, Ed. Economica, Paris, 1989. 
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şi care sunt incriminate de legiuitor ( ex. nerespectarea dreptului de liberă asociere într-un 
sindicat). 

Infracţiunile care vizează raporturile de muncă se regăsesc fie în Codul muncii, fie 
în Codul penal, fie în legi speciale. 

 
1. Corelaţia dreptului muncii şi dreptul penal  
Corelaţia dreptului muncii cu dreptul penal este relevată de existenţa 

răspunderii juridice specifice dreptului muncii – răspunderea disciplinară. Această formă 
de răspundere se află într-o strânsă legătură cu răspunderea penală, în primul rând, datorită 
elementelor lor comune, deoarece ele reprezintă specii, categorii sau forme ale 
răspunderii juridice. Această legătură se concretizează în influenţa pe care o are una din 
formele răspunderii juridice asupra celeilalte. Astfel, răspunderea penală în cazul unui 
salariat influenţează răspunderea lui disciplinară, fie prin efectul suspensiv at cercetării 
penale asupra procedurii disciplinare, fie prin caracterul determinant pe care, în unele 
situaţii, îl are hotărârea penală asupra unei sancţiuni disciplinare (de exemplu, desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă). 

Răspunderea disciplinară şi cea patrimonială, forme ale răspunderii juridice în 
dreptului muncii, se află în strânsă legătură cu răspunderea penală. 

Astfel: 
 răspunderea penală, odată declanşată, antrenează o sistare a procedurii 

disciplinare. Cumulul răspunderilor, penală şi disciplinară, este posibil ca urmare a 
independenţei lor (sferelor specifice de relaţii sociale ocrotite), dar numai într-un raport 
subsecvent, de la penal la disciplinar. Aşadar, în cazul în care salariatul a săvârşit o 
faptă penală aflată în curs de cercetare penală sau în faţa judecătorului, penalul tine în 
loc disciplinarul5; 
 hotărârea penală, în unele cazuri, antrenează încetarea contractului individual de 

muncă [art. 56 lit. g) şi lit. i) C. muncii]; 
 o corelaţie importantă se referă la aplicarea şi executarea pedepsei la locul de 

muncă. În acest caz, contractul de muncă a celui în cauză încetează atunci când 
pedeapsa se execută la acelaşi loc de muncă6 şi când pedeapsa se execută în altă 
unitate. În ambele ipoteze, condamnatul, în baza actului de executare al pedepsei, 
este obligat să îndeplinească toate îndatoririle de la locul de muncă; 

 dreptul muncii contribuie, în anumite cazuri, la aplicarea corectă a normelor 
penale. Este vorba, îndeosebi, despre stabilirea, în cadrul felului muncii, a 
atribuţiilor de serviciu, premisă a definirii unor fapte penale ca infracţiuni de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 

 o serie de acte normative care reglementează raporturi de muncă (cum este cazul 
Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă7 sau al Legii nr. 

                                                
5 I.T. Ştefănescu, Consecinţele refuzului angajatorului de a primii salariu, Revista Dreptul, nr.1/2004 
6 Art. 56 lit. g) C. muncii (Legea nr. 53/2003, publicată în M. Of. nr. 72 din 5 februarie 2003). 
7 Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006, 
modificată şi completată ulterior. 



 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                             

168/1999 privind conflictele de muncă8 etc.) prevăd şi sancţionează fapte cu 
caracter infracţional. 
În legislaţia muncii se constată deja o tendinţă de extindere a unor fapte penale 

săvârşite în cadrul sau cu prilejul derulării raporturilor de muncă. Se observă, aşadar, 
tendinţa legiuitorului de a incrimina, în contextul economico-social de astăzi, o serie de 
fapte care în legislaţia anterioară constituiau doar contravenţii sau care nu erau deloc 
sancţionate. 

În 1990 erau reglementate următoarele 15 infracţiuni cu privire la raporturile de 
muncă: 

 neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate referitoare la 
protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de 
muncă dacă prin acesta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de 
muncă sau de îmbolnăvire profesională (art. 21 din Legea nr. 5/19659); 
 neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate referitoare la 

protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la 
locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează 
posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională 
(art. 22 din Legea nr. 5/1965); 

 nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia 
muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui 
accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională (art. 23 din Legea nr. 5/1965); 

 nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia 
muncii, la tocurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se 
creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire 
profesională (art. 24 din Legea nr. 5/1965, aşa cum a fost modificat prin Decretul 
nr. 48 din 29 ianuarie 1969); 

 crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseşte cu 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o 
infracţiune, se aplică regulile concursului de infracţiuni (art. 35 din Legea nr. 
22/196910); 

 nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispoziţiile legate, de către gestionar, 
a plusurilor din gestiunea sa despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă, 
provenite în orice alt mod decât acela arătat în articolul 35, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 1 lună la 1 an. Dacă fapta a avut consecinţe grave, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani (art. 36 din Legea nr. 22/1969); 

 înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanţie potrivit articolului 10, fără 
înştiinţarea prealabilă a agentului economic, autorităţii sau instituţiei publice, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 1 an (art. 37 din Legea nr. 22/1969); 

                                                
8 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în M. Of. nr. 582 din 29 noiembrie 
1999; modificată şi completată ulterior: 

9 Legea nr. 5/1965 cu privire 1a protecţia muncii a fost abrogată prin Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, abrogată 
la rândul său prin Legea nr. 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă. 

10 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în B. Of. nr. 132 din 18 
noiembrie 1969, cu modificările ulterioare. 
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 falsificarea carnetului de muncă prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin 
alterarea lui în orice mod, de către titular sau orice altă persoană [art. 22 alin. (1) 
din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă]11; 

 scrierea în carnetul de muncă de date privind atestarea unor fapte care nu 
corespund realităţii [art. 22 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976]; 

 lăsarea fără supraveghere a instalaţiei la care se lucrează de către personalul 
muncitor care lucrează nemijlocit la instalaţiile cu regim de funcţionare continuu 
[art. 18 teza 1lit. a) din Decretul nr. 400/1981]12; 

 plecarea de la locul de muncă în timpul programului fără aprobarea maistrului (art. 
18 teza 1 lit. b) din Decretul nr. 400/1981]; 

 încetarea activităţii înainte de predarea instalaţiei, lucrătorului din schimbul 
următor (art. 18 teza 1 lit. c) din Decretul nr. 400/1981]; 

 neasigurarea la terminarea programului de lucru a instalaţiei cu grad ridicat în 
exploatare în caz în care nu este prevăzută predarea la un alt schimb [art. 18 teza 1 
lit. Odin Decretul nr. 400/1981]; 

 fumatul sau introducerea de ţigări, brichete, materiale sau produse care ar putea 
provoca incendii sau explozii în locurile de muncă unde fumatul este interzis (art. 
18 teza 2 lit. a) din Decretul nr. 400/1981]; 

 introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate ori prezenţa în unitate 
sub influenţa băuturilor alcoolice [art. 18 teza 2 lit. b) din Decretul nr. 400/1981]. 
 
La  acestea s-au adăugat după 1990, următoarele infracţiuni care sunt în vigoare şi 

azi: 
 neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate de securitate şi 

sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri la 
locul de muncă, dacă prin acesta se creează un pericol grav şi iminent de producere 
a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională (art. 37 din Legea nr. 
319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă); 

 neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate de securitate şi 
sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri la 
tocul de muncă, dacă prin acesta se produc consecinţe deosebite [art. 37 alin. (2) 
din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 neluarea, din culpă, a vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate de 
securitate şi sănătate în muncă, de către persoana care avea îndatorirea de a lua 
aceste măsuri, la locul de muncă dacă prin acesta se creează un pericol grav şi 
iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională 
[art. 37 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 neluarea, din culpă, a vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legate de 
securitate şi sănătate în muncă, de către persoana care avea îndatorirea de a lua 

                                                
11 Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în B. Of. nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările 
ulterioare, este in vigoare până la 1 ianuarie 2009 conform art. 298 C. muncii. 

12 Decretul nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi 
maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat 
de pericol în exploatare a fost abrogat prin Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (M. Of. nr. 646 
din 26 iulie 2006). 
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aceste măsuri, la locul de muncă dacă prin acesta se produc consecinţe deosebite 
[art. 37 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu 
privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol 
grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire 
profesională [art. 38 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi 
sănătatea în muncă]; 

 nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu 
privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta s-au produs 
consecinţe deosebite [art. 38 alin. (2) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi 
sănătatea în muncă]; 

 repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării 
tuturor deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora [art. 38 alin. (3) din 
Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 nerespectarea, din culpă, de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor 
stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează 
un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de 
îmbolnăvire profesională [art. 38 alin. (4) din Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu 
privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta s-au produs 
consecinţe deosebite [art. 38 alin. (4) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi 
sănătatea în muncă]; 

 repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, din culpă, anterior 
eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora [art. 38 alin. 
(4) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă]; 

 reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor 
reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă (art. 1 din Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale13);  

 împiedicarea exerciţiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală în 
scopul şi limitele legate [art. 53 lit. a) din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele14]; 

 condiţionarea sau constrângerea în orice mod, având ca scop limitarea exercitării 
atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor [art. 
53 lit. b) din Legea nr. 54/2003]; 

 furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităţii juridice a 
organizaţiei sindicale, precum şi în timpul fiinţării acesteia [art. 53 lit. c) din Legea 
nr. 54/2003]; 

 neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen 
de 15 zile de la data cererii de executare adresată unităţii de partea interesată (art. 
277 C. muncii); 

                                                
13 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 
2005. 
14 Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, publicată în M. Of. nr. 73 din 5 februarie 2003. 
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 neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a 
unui salariat (art. 278 C. muncii); 

 încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legate de vârstă sau 
folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legate 
referitoare la regimul de muncă al minorilor (art. 280' C. muncii). 
Subliniem că după 1990 au fost incriminate şi alte fapte care vizau raporturile de 

muncă, dar pe parcurs acestea au cunoscut o serie de modificări. Astfel: 
a) fie au fost depenalizate (dezincriminate) şi constituie, în prezent, contravenţii:  
 art. 38 alin. (1) din Legea nr. 90/1996 prevedea ca infracţiune nerespectarea de 

către conducerea persoanei juridice şi de către persoana fizică a dispoziţiilor art. 9 
şi art. 13 referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi 
sănătăţii în muncă — actualmente art. 39 alin. (2) din Legea nr. 319/2006. 

b) fie au fost abrogate expres: 
 art. 20 din Legea nr. 130/1999 care prevedea că încasarea de angajator de la 

salariaţi a contribuţiei de 1% datorată fondului pentru plata ajutorului de şomaj 
precum şi a contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate şi 
nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 6 luni sau amendă15; 

 lăsarea fără supraveghere a instalaţiei la care se lucrează de către personalul 
muncitor care lucrează nemijlocit la instalaţiile cu regim de funcţionare continuu 
[art. 18 teza 1 lit. a) din Decretul nr. 400/1981]; 

 plecarea de la locul de muncă în timpul programului fără aprobarea maistrului [art. 
18 teza 1 lit. b) din Decretul nr. 400/1981); 

 încetarea activităţii înainte de predarea instalaţiei, lucrătorului din schimbul 
următor [art. 18 teza 1 lit. c) din Decretul nr. 400/1981]; 

 neasigurarea la terminarea programului de lucru a instalaţiei cu grad ridicat în 
exploatare în caz în care nu este prevăzută predarea la un alt schimb [art. 18 teza 1 
lit. d) din Decretul nr. 400/1981]; 

 fumatul sau introducerea de ţigări, brichete, materiale sau produse care ar putea 
provoca incendii sau explozii în locurile de muncă unde fumatul este interzis [art. 
18 teza 2 lit. a) din Decretul nr. 400/1981]; 

 introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate ori prezenţa în unitate 
sub influenţa băuturilor alcoolice [art. 18 teza 2 lit. b) din Decretul nr. 400/1981]16. 

c) fie au fost abrogate implicit, infracţiunile respective regăsindu-se în alte acte 
normative ulterioare: 

 art. 83 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă prevedea 
că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în 
termen de 15 zile de la data cererii de executare adresată unităţii de partea 
interesată se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 6 luni sau amenda - fapta se 
regăseşte, în prezent, în cuprinsul art. 277 C. muncii. 

                                                
15 Art. 20 a fost abrogat expres prin Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale (M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 2004). 
16 Decretul nr. 400/1981 a fost abrogat în întregime prin Legea nr. 319/2006. 
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 art. 84 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă prevedea 
că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă 
a unui salariat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amenda - 
faptă care se regăseşte, în prezent, în cuprinsul art. 278 C. muncii. 

 art. 146 din Legea nr. 19/200017 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale prevedea că fapta persoanei care dispune utilizarea în alte 
scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări 
sociale, reţinută de la asigurat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă - faptă ce se regăseşte în art. 6 din 
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale18; 

 art. 112 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă19 - constituia infracţiune reţinerea de către angajator de la 
salariaţi a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj şi nevirarea 
acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite se pedepsea cu închisoarea de la 
3 la 6 luni sau cu amendă - şi în acest caz fapta se regăseşte prevăzută în art. 6 din 
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 

 art. 94 din O.U.G. nr. 150/200220 incrimina ca infracţiune fapta persoanei care 
dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei pentru 
asigurările de sănătate se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani - faptă care 
se regăseşte în art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale. 
 
2. Evoluţia dreptului penal al muncii în ţara noastră. 
În contextul trecerii la economia de piaţă, mijloacele anterior cunoscute, 

sancţionatorii, proprii dreptului muncii au devenit insuficiente. 
Principalele modificări apărute:  

 înlocuirea răspunderii materiale a salariaţilor cu o varietate a răspunderii civile 
contractuale, având anumite particularităţi în care salariatul răspunde integral (şi 
nu doar pentru prejudiciul efectiv); 

 s-a mărit substanţial numărul contravenţiilor în materia raporturilor de muncă 
(practic s-a triplat faţă de anul 1990); 

 au fost reglementate ca infracţiuni fapte care anterior constituiau contravenţii (faţă 
de 15 infracţiuni reglementate până în 1990, în prezent sunt incriminate 26 de 
fapte penale în legislaţia penală a muncii 1 în Codul penal, trei în Codul muncii şi 
alte 22 în legi speciale). 
Existenţa obiectivă în legislaţia română a muncii a reglementării unor infracţiuni 

care au drept premisă comună un raport juridic de muncă şi presupun un subiect calificat în 
persoana salariatului (funcţionarului) a condus la exprimarea în literatura juridică a opiniei 
– pe care o împărtăşim – potrivit căreia se conturează şi în România un drept penal al 
muncii21, fără a se considera că reprezintă o ramură de drept de sine stătătoare.  

                                                
17 Publicată în M. Of. nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată ulterior. 
18 Publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005. 
19 Publicată în M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002, modificată ulterior. 
20 Publicată în M. Of. nr. 838 din 20 noiembrie 2002. 
21 I. T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,2003, pag. 115 
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În lucrările de drept al muncii nu este exprimată o opinie categorică în sensul 
existenţei unei ramuri de drept – dreptul penal al muncii – iar în lucrările de drept penal 
această problemă nu este abordată decât pe cale incidentală, rămâne deschisă problema 
calificării acestei noi realităţi normative22. 

În condiţiile actuale, ale existenţei unor reglementări corelate din dreptul muncii şi 
dreptul penal, referitoare la fapte de natură penală, de încălcare a raporturilor de muncă, se 
poate vorbi în România de un drept penal al muncii. 

Trăsăturile caracteristice comune ale acestor infracţiuni constau în aceea că: 
 faptele incriminate se grefează în toate cazurile pe un raport juridic de muncă; 
 presupun întotdeauna un subiect calificat în persoana salariatului; 
 fapta incriminată se realizează, de regulă, la locul de muncă; 
 între subiectul activ al infracţiunii şi subiectul pasiv, de regulă, o relaţie de 

subordonare de natură juridică. 
Dreptul penal al muncii trebuie reţinut ca o realitate juridică nouă. Fiind vorba de 

un concept doctrinar care are suport obiectiv faptul că anumite infracţiuni reglementate în 
Codul muncii, în Codul penal şi în legislaţia muncii – au acelaşi scop – buna desfăşurare a 
raporturilor de muncă, întărirea disciplinei muncii, dând expresie corelaţiei fireşti dintre 
cele două ramuri – dreptul muncii şi dreptul penal - şi, în consecinţă, se caracterizează şi 
prin anumite trăsături specifice. 

În opinia noastră, se poate vorbi despre o subramură de drept, dreptul penal al 
muncii care aparţine – la fel ca şi dreptul penal al afacerilor, dreptul penal al mediului – 
dreptului penal special. Nu se pune în nici un caz problema fragmentării dreptului penal, 
prin „ruperea” dreptului penal al muncii din cadrul dreptului penal special. 

Infracţiunile reglementate, prin legislaţia muncii, cât şi cele ce implică calitatea de 
salariat din Codul penal, sunt şi trebuie să fie parte integrală a dreptului penal. 
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