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PREFAŢĂ 

Societatea actuală se află într-o schimbare nu doar continuă, ci şi 
din ce în ce mai rapidă şi mai pronunţată. Secolul „vitezei” tinde să se 
transforme în secolul „supravitezei”. 

Iar dreptul ca fenomen social trebuie să se adapteze acestui ritm şi 
să transpună în norme de drept obiectiv acele prescripţii care să 
asigure buna funcţionare a societăţii.  

În acest context, în statele Europei occidentale s-a conturat o arie 
nouă de reglementare juridică în zona de interferenţă dintre dreptul 
penal şi dreptul social, luând astfel naştere „dreptul penal social”, care 
face deja obiectul de studiu al multor cărţi de specialitate din ţări 
precum Franţa şi Belgia. 

Chiar dacă apariţia acestui nou domeniu juridic, care este 
deopotrivă atât unul de reglementare, cât şi unul de cercetare 
ştiinţifică, a fost semnalată la momentul respectiv şi în doctrina 
juridică românească, autorii acestei cărţi pot fi consideraţi deschizători 
de drumuri în dreptul penal social. 

Deşi desprinderea dreptului penal social de corpul-mamă (dreptul 
penal) nu este încă universalizată, ei reuşesc prin lucrarea de faţă să 
convingă că acesta este o materie nouă, care îşi va găsi locul alături de 
celelalte discipline şi ramuri ale dreptului. 

Cartea aduce o contribuţie valoroasă la studiul dreptului, în 
general, şi a dreptului penal social, în special, inclusiv prin 
argumentele expuse de autori în susţinerea existenţei de sine stătătoare 
a acestei ramuri de drept. 

Concepţia, ideea şi structura lucrării constituie o noutate în 
literatura de specialitate, precum şi justificarea existenţei unei ramuri 
ştiinţifice a dreptului. 

Pentru prima dată infracţiunile sunt grupate după criterii specifice 
raporturilor juridice de drept social, ţinând cont de categoriile de valori 
apărate de normele juridice. Au rezultat astfel: infracţiuni împotriva 
persoanei lucrătorului, infracţiuni care aduc atingere drepturilor 
lucrătorului, infracţiuni referitoare la raporturile colective de muncă, 
infracţiuni referitoare la munca ilegală şi munca nedeclarată, 
infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă, infracţiuni privind 
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exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal 
etc. 

În legătură cu forma lucrării, sunt de remarcat nu doar structura ei, 
ci şi exactitatea termenilor, argumentaţia, cursivitatea şi claritatea 
ideilor.  

Autorii s-au sprijinit în elaborarea cărţii de faţă pe o consistentă 
bibliografie, atât naţională, cât, mai ales, internaţională; subliniem aici, 
în mod deosebit, reperele bibliografice din literatura juridică franceză 
şi belgiană. 

Remarcăm nivelul academic şi ştiinţific al lucrării care este unul 
deosebit de ridicat nu doar prin tema de analiză, cu valoare de 
pionierat în literatura juridică română, ci mai ales prin conţinutul său, 
ce pune în discuţie o problematică de un real interes teoretic şi practic. 
Aplicabilitatea acestui studiu ştiinţific este dată de actuala conjunctură, 
în care forţa de muncă este folosită de angajatori deseori „la negru”, cu 
neplata contribuţiilor sociale şi fără respectarea drepturilor lucrătorilor. 

În întregul său, lucrarea, analizând relaţiile sociale individuale şi 
colective de muncă şi securitate socială apărate de norme penale, poate 
fi instrument de lucru atât pentru cercetători, doctrinari, studenţi, cât şi 
pentru oricine îşi propune să presteze o activitate în domeniul muncii 
şi securităţii sociale. 

Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEA 
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INTRODUCERE 

Dreptul este un sistem de norme stabilite sau recunoscute de stat, 
în scopul reglementării relaţiilor sociale de diferite tipuri şi din diverse 
domenii ale vieţii sociale, şi a căror respectare este asigurată prin forţa 
de coerciţie a statului, cea care impune adoptarea conduitei prescrise 
de norma juridică de către toţi destinatarii ei şi sancţionează conduita 
contrară. 

Dezvoltarea ştiinţei dreptului şi apariţia unei noi ramuri/subramuri 
de drept, ca domeniu de studiu, a fost un rezultat al dezvoltării însăşi a 
respectivului domeniu de reglementare juridică şi de activitate socială.  

Din acest vast domeniu de reglementare, care practic include toate 
zonele în care regăsim activitate umană, face parte şi segmentul 
relaţiilor de muncă şi de protecţie socială.  

Dreptul muncii şi protecţiei sociale este de multă vreme unul din 
domeniile principale de reglementare juridică şi de studiu ştiinţific. 
Însă, în ultimele decenii, s-a constatat o creştere alarmantă a încălcării 
prescripţiilor legale din acest domeniu, mai ales a celor cu caracter 
penal. Din acest motiv, în unele ţări ale Europei occidentale s-a 
cristalizat o nouă ramură a dreptului, denumită drept penal social sau 
drept penal al muncii. 

De cele mai multe ori, teoreticienii dreptului au fost deschizătorii 
de drumuri, în urma cărora au acţionat şi legiuitorii.  

În Belgia, spre exemplu, s-a scris despre „dreptul penal social” şi 
despre nevoia unei legi unice cu câţiva ani înainte ca acest domeniu să 
intre în atenţia Parlamentului. În final, în iulie 2011, în această ţară a 
intrat în vigoare un Cod penal social, o lege organică în care se 
regăsesc toate prescripţiile de conduită impuse persoanelor fizice şi 
juridice prin sancţiuni penale, prescripţii care până atunci erau 
disparate, împărţite în diverse acte normative, fără o tratare sistematica 
şi unitară1. 
                                                      

1 Codul penal social belgian a fost publicat în Monitorul Belgian nr. 200 din 1 
iulie 2010 şi a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2011, după un lung proces de 
reformare a legislaţiei penale sociale care a durat aproape 10 ani, demersurile fiind 
iniţiate în anul 2001, odată cu înfiinţarea Comisiei de reformă a dreptului penal social, 
instituită prin Decretul regal din 19 iulie 2001.  
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Apariţia acestui Cod penal social în Belgia a fost salutată şi în 
literatura juridică românească1 şi, mai mult decât atât, s-a remarcat, pe 
drept cuvânt, că este necesară şi în România o reunire a tuturor 
sancţiunilor penale şi administrative într-un singur act normativ şi 
crearea unui sistem unitar de norme prefect corelate cu prevederile 
generale ale dreptului penal şi ale procedurii penale. 

Codul penal social belgian constituie un model juridic inclusiv 
prin structura sa, din care reiese o atenţie deosebită acordată de legiui-
torul belgian prevenirii şi combaterii abaterilor de la norma juridică 
materializate în săvârşirea de infracţiuni2. Cu alte cuvinte, legea penală 
socială orientează efortul autorităţilor statului în primul rând în direcţia 
supravegherii şi sprijinirii destinatarilor normei în scopul de a nu mai 
comite faptele antisociale incriminate ca infracţiuni.  

Sigur că o astfel de prioritizare ar fi de dorit să se regăsească şi în 
sistemul de drept românesc, iar politicile de stat în domeniul penal să 
conveargă spre o mai mare atenţie acordată de autorităţile statului 
activităţii de prevenţie, concomitent cu o diminuare a orientării 
acţiunilor acestora post factum, mai ales că în cazul multor astfel de 
                                                      

1 Ş. Boboc, Spre un Cod penal social? Modelul belgian, în Revista română de 
dreptul muncii nr. 12/2014, p. 75-80. 

2 Codul penal social belgian este structurat în două părţi: a) Cartea I – Partea 
generală, conţine dispoziţii generale aplicabile tuturor infracţiunilor, constând în 
prevederi referitoare la prevenirea, constatarea şi reprimarea infracţiunilor, dispoziţii 
de procedură şi pedepse; b) Cartea a doua – Partea specială, în care sunt prevăzute 
infracţiunile. 

Legiuitorul belgian, pentru a simplifica lectura şi aplicarea Codului penal, a 
grupat infracţiunile în 4 categorii în funcţie de gradul de pericol social şi a stabilit 
pentru fiecare categorie câte o limită generală de pedeapsă (minimă şi maximă).  

Infracţiunile de nivel 1 (contravenţiile) se pedepsesc doar cu o amendă 
administrativă între 60 şi 600 de euro. Infracţiunile de nivel 2 se pedepsesc cu o 
amendă penală între 300 şi 3.000 de euro şi o amendă administrativă între 150 şi 1.500 
de euro. Infracţiunile de nivel 3 se pedepsesc cu o amendă penală între 600 şi 6.000 de 
euro şi o amendă administrativă între 300 şi 3.000 de euro. Iar infracţiunile de nivel 4, 
cele mai grave, se pedepsesc cu o amendă penală între 3.600 şi 36.000 de euro, 
pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi o amendă administrativă între 1.800 şi 
18.000 de euro. 

În plus, Codul penal social belgian prevede şi 3 pedepse complementare: 
închiderea întreprinderii, interdicţia de a exercita profesia şi interdicţia de a exploata 
întreprinderea în mod direct sau prin persoane interpuse. 
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autorităţi activitatea lor este cvasiexclusiv reprimatoare, de sancţionare 
a celor ce au săvârşit fapte penale sau alte fapte antisociale din 
domeniul relaţiilor de muncă sau în legătură cu acestea, şi nicidecum 
de prevenire a săvârşirii lor. Din păcate, autorităţile şi instituţiile 
publice române cu activitate în domeniul muncii şi protecţiei sociale 
au o foarte slabă, uneori chiar inexistentă activitate în direcţia acordării 
de consiliere tuturor beneficiarilor normelor punitive cu caracter penal, 
în vederea evitării încălcării lor.  

Ne dorim ca prin prezenta lucrare să deschidem şi în România 
această direcţie de dezvoltare a dreptului şi chiar de reglementare 
juridică. 

Un semnal a fost deja dat prin includerea în noul Cod penal, intrat 
în vigoare la 1 februarie 2014 (împreună cu întregul pachet de legi din 
care a făcut parte, ca o reformă penală unitară), a unor infracţiuni 
preluate din Codul muncii. Însă, în continuare, răspunderea penală în 
relaţiile de muncă şi de protecţie socială se găseşte reglementată într-o 
multitudine de acte normative, iar această situaţie afectează corecta şi 
unitara lor aplicare.  

Mai mult decât atât, într-un sistem de drept democratic, statul este 
dator să se asigure, mai înainte de a-i sancţiona pe toţi cei care nu 
respectă normele juridice adoptate, că acestea sunt cunoscute de 
destinatarii lor, de cei care ar fi obligaţi prin conţinutul normei să aibă 
o anumită conduită. Or, în situaţia în care într-un anumit domeniu de 
activitate statul „reuşeşte” să disipeze normele juridice într-o 
multitudine de acte normative (zeci, uneori chiar sute, incluzând şi 
actele normative subsecvente, de punere în aplicare a legilor etc.), este 
cu atât mai puţin probabil ca scopul normei să fie atins. Efectul va fi 
chiar contrar în bună măsură, concretizat într-o creştere procentuală a 
situaţiilor de abatere de la normă, de încălcare a ei, iar post factum, de 
corupere a funcţionarilor publici cu atribuţii de control; aceste din 
urmă fapte vor fi ele însele infracţiuni care se vor adăuga celorlalte şi 
vor duce la sporirea numărului total, aşadar a ratei infracţionalităţii. 

Revenind la domeniul nostru de analiză, la dreptul penal social, 
trebuie să salutăm şi să susţinem reducerea în continuare a numărului 
actelor normative care prevăd infracţiuni din domeniul muncii şi 
securităţii sociale.  


