
 

Cuvânt înainte 

Prezenta lucrare este rezultatul unei cercet ri desf urate timp de 
mai bine de patru ani, înc  de la apari ia primei hot râri de con-
damnare a persoanei juridice. Având în vedere noutatea reglemen-
t rii în domeniul r spunderii penale a persoanei juridice i relativa 
s r cie a surselor doctrinare, mult  vreme organele judiciare penale 
s-au „ferit” de aceast  problem . Din acest motiv, jurispruden a în 
domeniu a ap rut cu greutate i este pu in cunoscut  în rândul 
juri tilor. Am reu it totu i s  identific aproximativ 60 de hot râri 
definitive pronun ate de instan ele judec tore ti fa  de persoane 
juridice inculpate, cea mai mare parte dintre ele fiind rezumate i 
comentate în prezenta lucrare. Alte dosare, mult mai numeroase, 
sunt în prezent pe rolul instan elor de judecat  i vor face obiectul 
unor cercet ri ulterioare.  

Întrucât problemele ce fac obiectul unei cauze în care este 
implicat  o persoan  juridic  în calitate de inculpat sunt extrem de 
variate i presupun referiri la multe institu ii de drept penal i 
procesual penal, am grupat spe ele în func ie de problema cea mai 
relevant  pentru cauza respectiv , p strând aproximativ aceea i 
structur  ca în precedenta lucrare dedicat  subiectului de fa 1. 
Trimiterile la celelalte cauze care prezint  interes pentru fiecare 
problem  sunt efectuate la începutul fiec rei sec iuni, iar indexul de 
termeni este indispensabil în citirea lucr rii.  

Dac  identificarea jurispruden ei relevante a fost dificil , 
procurarea i interpretarea ei s-au dovedit a fi i mai anevoioase. 
Aceast  lucrare ar fi fost practic imposibil  f r  ajutorul – atât 
profesional, cât i personal – al mai multor persoane care au r spuns 
de fiecare dat  rug min ilor mele în leg tur  cu acest subiect. 
Mul umirile mele sincere se îndreapt  a adar c tre tat l meu,  
av. Constantin Ilie (Baroul Buz u), prof. univ. dr. Valerian 

Cioclei (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure ti),  

                                                 
1 A se vedea A.-R. Ilie, Angajarea r spunderii penale a persoanei 

juridice, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2011.  
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conf. univ. dr. Cristina Rotaru (Facultatea de Drept, Universitatea 
din Bucure ti) i to i ceilal i profesori de la Departamentul de Drept 
Penal al Facult ii de Drept, Universitatea din Bucure ti, precum i 
c tre jud. dr. Mihail Udroiu (consilier al procurorului- ef 
D.I.I.C.O.T.), proc. Mariana Ghimb anu (Parchetul de pe lâng  
Tribunalul Buz u), conf. univ. dr. Marieta Avram (Facultatea de 
Drept, Universitatea din Bucure ti), prof. univ. dr. Florin 

Streteanu (Facultatea de Drept, Universitatea Babe -Bolyai  
Cluj-Napoca), conf. univ. dr. Mircea Dan Bob (Facultatea de 
Drept, Universitatea Babe -Bolyai Cluj-Napoca), lector  

univ. dr. Daniel Ni u (Facultatea de Drept, Universitatea Babe -
Bolyai Cluj-Napoca), av. drd. Drago  Pârgaru (Facultatea de 
Drept, Universitatea din Bucure ti, C.I. „Drago  Pârgaru”), av. drd. 

Veronica Dobozi (SCA Stoica&Asocia ii), jud. Andreea Sescu 

(Judec toria Târgu-Mure ), jud. Mirela Ene (Judec toria Sectorului 
3 Bucure ti), av. dr. Radu Rizoiu (SCA Rizoiu&Asocia ii),  
av. drd. Lucian Poenaru (SCA Rizoiu&Asocia ii), jud. Daniel 

Zaharia (Judec toria Drobeta Turnu-Severin), av. Anca Melinte 

(SCA uca&Asocia ii), jud. dr. Andrea Chi  (Curtea de Apel 
Cluj), proc. Rare  Ciau u (Parchetul de pe lâng  Tribunalul Cluj) 
i, bineîn eles, c tre Vlad, pentru tot sprijinul i discu iile avute în 

leg tur  cu redactarea acestei lucr ri. 
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