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Noțiunea de membru de familie
între reglementarea dată de legea
specială (Legea nr. 217/2003 rep) 

și legea generală (Codul penal)

Avocat Giulia Crișan
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ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE DISPOZIȚIILE ART. 5 DIN LEGEA 
NR 217/2003 REP ȘI DISPOZIȚIILE ART. 177 COD PENAL

Art.5 din Legea nr. 217/2003 rep Art. 177 Cod penal

În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi

copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin
adopţie, potrivit legii;

b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi
copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei
soţii;

c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora
dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti
parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu
agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/
partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;

d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în
drept drepturile faţă de persoana copilului;

e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte
persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală

Prin membru de familie se înţelege:

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii
acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie,
potrivit legii, astfel de rude;

b) soţul;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare

acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în
care convieţuiesc.

(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru
de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se
aplică, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori
descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti.
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În Art. 5 litera a) din Legea nr. 217/2003 rep sunt incluse mai multe rude în acestă categorie:

• ascendenţii şi descendenţii,

• fraţii şi surorile,

• soţii şi copiii acestora, 

• persoanele devenite rude prin adopţie;
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• subgrupa 1: ascendenţii şi descendenţii;

• subgrupa 2: fraţii şi surorile, fără distincție dacă sunt fraţi buni (numiţi şi fraţi germani sau primari), adică
fraţi cu de cuius şi după tată şi după mamă; fraţi consangvini (numiţi şi fraţi consângeni sau consanguini),
adică fraţi cu de cuius numai după tată; fraţi uterini, adică fraţi cu de cuius numai după mama;

• subgrupa 3: soții și copiii acestora. Acesta subgrupă poate ridică probleme de interpretare din cauza
neclaritatii textului care nu prevede expres la soții și copiii cui se referă. Dacă în text s-ar fi folosit sintagma
: soții și copiii acestora din urmă, atunci ar fi fost clar că se referă la cei ai fraților și surorilor, însă în lipsa
acestei sintagme putem fi tentați să credem că textul are în vedere și pe cei enumerați anterior (
acendenti/descendenți). Însă au calitate de descendenți copiii descendenților așa încât nu era necesar că să
se insereze în text, încă odată copii descendenților. Prin urmare apreciez că notriunea de soți și copiii ai
acestora se referă la cei ai fraților și surorilor (adică la cumnați și neporti de frați și surori).

TREI SUBGRUPE
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RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A ORDINELOR DE PROTECȚIE 
EMISE CA O MĂSURĂ DE DREPT CIVIL

Speță:

▪ Ordin de protectie emis de o insatanță din Bulgaria în beneficiul unei victime a violenței domestice
de origine ucraineană.

▪ Durata ordinului de protecție este 1 an.
▪ Victima își stabilește reședința pe teritoriul României și dorește aplicarea măsurilor, cuprinse în

ordinul de protecție, pe teritoriul României.
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Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie
civilă instituie un mecanism care permite recunoașterea directă între statele membre a ordinelor de protecție
emise ca o măsură de drept civil.

În cazul în care o persoană beneficiază de un ordin de protecție de drept civil emis în statul membru în care își
are reședința, îl poate invoca în mod direct în alte state membre, prin obținerea unui certificat și prin
prezentarea acestuia autorităților competente responsabile de certificarea drepturilor persoanei.

Regulamentul se aplică începând cu 11 ianuarie 2015.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 939/2014  AL COMISIEI din 
2 septembrie 2014 de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 

din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul I specificat în anexa I.
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LEGEA nr. 206 din 7 noiembrie 2016

Hotărârile privind măsurile de protecţie dispuse în procedura de emitere a
ordinului de protecţie, pronunţate de instanţele române pot fi certificate, la
cererea persoanei protejate, potrivit prevederilor Regulamentului nr. 606/2013.

Eliberarea certificatului prevăzut la art. 5 din Regulamentul nr. 606/2013 este de
competenţa primei instanţe . Cererea se judecă în camera de consiliu , fără citarea
părților.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/


Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Ana este studentă la medicină în anul III. Aceasta are o relație de doi ani cu Mihnea, medic rezident de anul VI. În luna iulie Mihnea va susține
examenul de rezidențiat, urmând să lucreze în Marea Britanie ca medic neurolog. Ana locuiește cu părinții săi într-un aparatment, iar Mihnea și-a
închiriat o garsonieră, în același bloc, la parter, pentru a se putea pregăti pentru examen și pentru a fi în preajma ei. Mihnea proiectează un viitor
pentru ei și nu concepe să plece în Marea Britanie fără Ana. Tânăra însă dorește să rămână în România pentru a termina facultatea. Mihnea îi
reporșează permanent că ea nu face totul pentru ca relația lor să continue, ba chiar o suspectează că ar avea o altă relație. Devine gelos și începe să
o urmăreasca insistent pe fată, venind constant la ușa părinților săi ca să verifice dacă aceasta revine la domiciliu după cursuri. Acesta pătrunde în
apartamentul părinților fetei, cu toate că nu i se permite accesul, și proferează injurii la adresa acestora, acuzându-i totodată că se opun ca Ana să-l
urmeze. Într-una dintre zile Ana a venit mai târziu acasă, de la cursuri, fapt ce l-a enervat pe Mihnea, care o suspecta că s-ar fi întlnit cu un alt
bărbat. Acesta a intrat peste ea în apartament, i-a luat telefonul și a început să-i verifice apelurile și mesajele și a sunat câteva colege ale Anei ca să
se convingă că fata a fost la facultate. Pentru că tatăl Anei a intervenit între cei doi, în plin scandal, Mihnea l-a împins în dulapul de pe hol, tatăl
lovindu-se în cădere și pierzându-și pentru câteva clipe cunoștința. Ana a început să țipe și să-i ceară lui Mihnea să plece. Îi cerea plângand
telefonul pentru a suna la salvare, însă acesta a refuzat să i-l dea. Unul dintre vecini a apelat serviciul de urgență 112 și în cel mai scurt timp au
sosit: un echipaj de poliție și un echipaj de la ambulanță. Tatăl Anei a fost dus la Spital, iar Ana a rămas cu reprezentanții poliției. Mihnea a fugit din
locuința sa până la sosirea autorităților. Ana nu a dorit să formuleze plângere penală însă în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului a
reieșit un risc iminent.

În acest caz :
- trebuia emis OPP?
- în caz afirmativ, cine ar putea beneficia de OPP?
- ce ați completa în partea observațională a formularului de evaluare a riscului?
- ce măsuri s-ar putea dispune prin OPP?
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