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CUVÂNT ÎNAINTE
Eveniment brutal şi plin de urmări dramatice pentru
viaţa şi integritatea omului, accidentul de muncă a constituit
de-a lungul timpului, obiectul preocupării societăţilor
civilizate pentru înţelegerea mecanismului său, în vederea
limitării efectelor sale şi prevenirii producerii altora.
Pornind de la premisa că pentru aflarea cauzelor unui
accident de muncă urmat de moartea victimei este necesară şi
obligatorie efectuarea corectă şi completă a investigării
locului evenimentului, autorul prezentei lucrării realizează un
studiu de oportunitate şi actualitate, evidenţiind reperele clare
ale acestei activităţi cu adâncă semnificaţie probatorie.
Lucrarea urmăreşte aspecte referitoare la noţiunea,
importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului, prin prisma
reglementării procesual penale actuale, fără a neglija şi
reglementarea anterioară, prezentând comparativ diferenţele
existente între acestea, evidenţiind şi explicitând
aplicabilitatea în practică a Ordinul MAI nr.182/14.08.2009
privind procedura cercetării la faţa locului şi a Manualului de
bune practici privind procedura de cercetare la faţa locului
care jalonează întreaga analiză întreprinsă.
Prin abordarea accidentelor de muncă mortale
produse ca urmare a unor evenimente deosebite precum
incendii, explozii sau electrocutări, demersul autorului
depăşeşte cadrul general al investigării acestor evenimentele
letale, relevând reguli tactice şi procedee specifice de
examinare a locului accidentului, corespunzătoare celor două
faze de cercetare statică şi dinamică.
Nu în ultimul rând sunt prezentate principalele
mijloace de fixare a rezultatelor cercetării la faţa locului în
9
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cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei,
analizându-se prevederile procesual penale şi dispoziţiile
Ordinului MAI nr.182/2009, evidenţiindu-se importanţa
procesului verbal de cercetare la faţa locului încheiat de
organele judiciare, relevanţa schiţei locului accidentului,
acurateţea fotografiilor judiciare şi a înregistrărilor video
judiciare.
Concluzionând, apreciez că lucrarea de faţă constituie
un instrument de lucru util, adresându-se deopotrivă
studenţilor şi practicienilor în domeniu, furnizând informaţii
necesare, actualizate şi armonizate cu prevederile legale ce
guvernează activitatea de cercetare la faţa locului.
Prof. univ. dr. Gheorghe POPA
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Capitolul I.
NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA
CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1.1.Consideraţii generale
Accidentele de muncă produse în ultimii ani
demonstrează că este absolut necesară într-un stat de drept,
aplicarea de măsuri destinate prevenirii şi combaterii unor
fapte sau evenimente de natură să prejudicieze într-o formă
sau alta securitatea muncii. Printre măsurile destinate unui
asemenea scop, cele cu caracter juridic ori circumscrise
domeniului juridic ocupă un loc distinct1.
În efortul său de prevenire şi de combatere a efectelor
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, legiuitorul
român a reglementat anumite fapte ce constituie încălcări sau
nerespectări ale prevederilor referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă, stipulând posibilitatea aplicării de
sancţiuni disciplinare, contravenţionale şi chiar penale,
atrăgând atenţia asupra pericolului şi consecinţelor
nerespectării unor reguli minime de securitate a muncii.
Această ultimă formă a răspunderii juridice, cea
penală este cea mai gravă, cu repercusiuni de natură punitivă
şi pecuniară.

Cu privire la problematica juridică a securităţii muncii - mereu actuală -, a
se vedea: Sanda Ghimpu, Ion T. Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu,
Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii, tratat, vol. II, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, pp.186-187; Constantin Buga, Protecţia
muncii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980; Sanda Ghimpu,
Dreptul muncii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, pp.257-276.
1
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Potrivit reglementărilor în vigoare, inspectorii de
muncă au dreptul şi considerăm noi, chiar obligaţia de a
sesiza organele de urmărire penală cu privire la fapte cercetate
pentru care există indicii că ar întruni elementele constitutive
ale infracţiunilor la regimul securităţii în muncă. Acest fapt se
întâlneşte, în special, în dosarele de cercetare a accidentelor
de muncă. Cu toate acestea, numai o parte din dosarele de
cercetare conţin propuneri de continuare a cercetărilor sub
aspect penal.
Aspectul este explicabil prin aceea că, legea prevede
înaintarea către organul de urmărire penală a originalului
dosarului de cercetare pentru accidentele mortale, inclusiv
pentru persoanele date dispărute, pentru accidentele colective
şi cele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, dar
şi prin dificultatea încadrării ca infracţiune a unei abateri la
securitatea muncii.
Până la abrogarea lor la data de 01.02.2014, conform
art. 183 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a
Codului penal, două articole distincte din Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă nr.319/20062 reglementau conţinutul a trei
Art. 37. - (1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi
sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste
măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui
accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă
fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este
închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă. (3) Fapta prevăzută la alin. (1)
săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpă se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
Art. 38. - (1) 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, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta
2
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infracţiuni, care se deosebeau prin calitatea subiecţilor activi,
latura obiectivă şi cerinţa esenţială referitoare la
caracteristicile locului de muncă.
Prima infracţiune viza persoanele care nu iau măsuri
de securitate şi sănătate, la locul de muncă generând un
pericol grav şi iminent de accidentare şi respectiv consecinţe
deosebite.
A doua infracţiune avea în vedere, faptele oricărei
persoane, care nu respectă obligaţiile şi măsurile stabilite cu
privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi care sunt de
apte, să creeze un pericolul grav şi iminent de producere a
unui accident.
Ultima viza persoanele care repun sau dispun
repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor
anterior eliminării deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea
din funcţiune a acestora.
Prin intrarea în vigoare a Noului Cod penal 3 ,
legiuitorul a reglementat aceste infracţiuni la art.349-350,

prevăzută în alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este
închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă. (3) Dacă nerespectarea constă
în repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior
eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor,
pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă. (4) Faptele
prevăzute la alin. (1) şi (3) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de
la 3 luni la un an sau cu amendă, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din
culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
3 Cod penal al României (Legea nr.286/2009) a intrat în vigoare la data de
01.02.2014 fiind publicat în M. Of., Partea I, nr.510/24.07.2009. Până la
intrarea sa în vigoare actualul Codul penal a suferit modificări prin Legea
nr.63/2012 publicată în M. Of., Partea I, nr.258/19.04.2012, Legea
nr.27/2012 publicată în M. Of., Partea I, nr.180/20 martie 2012, precum şi
prin Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009
privind Codul penal, publicată în M. Of., partea I, nr.757/12.11.2012. De
asemenea, Codul penal a mai fost actualizat prin Decizia CCR nr.265/2014,
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păstrând aproape integral textul acestora, eliminând variantele
agravante şi stabilind alte limite de pedeapsă.
Remarcăm faptul că, genul acesta de situaţii grave, în
care se produc accidente de muncă, unele urmate de moartea
victimei, unde există suspiciuni de săvârşire a unor infracţiuni
la regimul securităţii în muncă, presupun administrarea
corespunzătoare a probelor, chiar din prima fază a
cercetărilor, pentru a se clarifica toate aspectele referitoare la
latura obiectivă, latura subiectivă, obiectul şi subiectul
infracţiunilor şi aceasta reclamă o colaborare strânsă între
organele de urmărire penală şi inspectorii de muncă, pe tot
parcursul cercetării faptelor.
Se urmăreşte astfel, aflarea adevărului cu privire la
evenimentul produs, stabilirea circumstanţelor şi a cauzelor
care au determinat şi au contribuit la producerea accidentului
de muncă, a prevederilor legale eludate şi încălcate, a
persoanelor vinovate şi responsabile de producerea
accidentului, a măsurilor ce se impun a fi luate pentru
prevenirea pe viitor a apariţiei altor cazuri similare şi respectiv
pentru determinarea caracterului acestor accidente4.
Pentru realizarea acestor demersuri este nevoie de o
cercetare meticuloasă a evenimentelor şi a locului unde s-au
produs accidentele de muncă şi/sau consecinţele acestora.
Specificul
fiecărei
situaţii
de
accidentare
particularizează activitatea de cercetare a locului unde s-a
produs evenimentul, fiind relevante reglementările de drept
procesual penal, de drept penal, de dreptul muncii şi
securităţii sociale, corelate cu noţiuni din medicină legală şi
criminalistică.
prin Legea nr.159/2014, prin Decizia CCR nr.603/2015, prin OUG
nr.18/2016, prin Decizia CCR nr.405/2016 şi prin Legea nr.151/2016.
4 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a V-a revăzută şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.656-657.
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