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/ Structura Prezentării
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Aspecte generale privind
răspunderea penală a persoanei
juridice



Corupţia în mediul privat:
atragerea răspunderii penale a
persoanei juridice pentru
infracţiuni de corupţie şi
infracţiuni conexe



Recomandări practice:
restructurarea raporturilor
interne şi externe ale persoanei
juridice

Prezentarea este
structurată în
4 părţi:


3
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Condamnarea persoanelor
juridice pentru faptele săvârşite
de către angajaţi, colaboratori
sau mandatari

2
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/Răspunderea penală a persoanei juridice

/ Răspunderea penală a persoanei juridice – Aspecte generale


A fost introdusă în România în anul 2006, ca o răspundere penală directă, pentru faptă proprie



Este o răspundere penală generală: persoana juridică poate răspunde pentru orice infracţiune reglementată de Codul Penal sau
de legile speciale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege



Pentru infracţiunile care presupun o anumită calitate a subiectului activ, precum calitatea de funcţionar public, persoana juridică
poate răspunde penal doar în calitate de complice sau instigator



Pedepsele aplicabile persoanei juridice cuprind:
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pedeapsa principală: amenda penală între 3.000 RON şi 3.000.000 RON



pedepsele complementare: dizolvarea persoanei juridice, suspendarea temporară a activităţii, închiderea temporară a unui
punct de lucru, interdicţia temporară de a participa la procedurile de licitaţie publică, plasarea sub supraveghere judiciară şi
afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Alte efecte ale unei condamnări penale:


posibila anulare a actelor juridice civile încheiate în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni



plata prejudiciului cauzat prin infracţiune

/ Răspunderea penală a persoanei juridice – Date statistice
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Raportul de activitate pentru 2017 al
Ministerului Public

/ Răspunderea penală a persoanei juridice – Date statistice
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Raportul de activitate pentru 2017 al
Ministerului Public

/Corupţia în mediul privat
21%

346 persoane juridice trimise în judecată
91 persoane juridice trimise în judecată de DNA

79%

/ Corupţia în mediul privat
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Cuprinde infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate acestora şi infracţiunile conexe săvârşite de către persoanele fizice ce
nu au calitatea de funcţionar public şi de către persoane juridice din mediul privat



Infracţiunile de corupţie sunt cele prevăzute de Codul Penal (luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă şi cumpărarea de
influenţă)



Infracţiunile asimilate sunt reglementate de Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;



Infracţiunile conexe sunt infracţiunile săvârşite în legătură cu infracţiunile de corupţie, pentru a mijloci sau ascunde săvârşirea
acestora, cum ar fi: abuzul în serviciu, deturnarea licitaţiilor publice, evaziunea fiscală, spălarea de bani, înşelăciunea etc.



D.N.A. efectuează urmărirea penală în cazul săvârşirii infracţiunilor menţionate mai sus, dacă subiectul activ al infracţiunii deţinea
la momentul săvârşirii faptei o funcţie de demnitate publică, ori dacă valoarea prejudiciului produs este mai mare de 200.000,00
EUR, respectiv valoarea bunului reprezentând obiectul material al infracţiunii este mai mare de 10.000,00 EUR.

/ Corupţia în mediul privat – Tipologia infracţiunilor
Potrivit raportului de activitate al D.N.A. pentru anul 2018, corupţia privată afectează:
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Relaţia persoanelor juridice cu autorităţile şi instituţiile publice (relaţia public-privat) şi relaţia dintre persoanele juridice din
mediul privat (relaţia privat-privat)

În relaţia public-privat, corupţia a fost constatată cu precădere în legătură cu:


atribuirea frauduloasă sau derularea în condiţii preferenţiale a contractelor de achiziţie publică (abuz în serviciu);



întocmirea sau eliberarea de avize, autorizaţii, permise etc. (luare de mită, dare de mită, trafic şi cumpărare de influenţă);



efectuarea controalelor la frontiera de stat (luare şi dare de mită);



obţinerea de subvenţii de la bugetul de stat sau de finanţări nerambursabile (infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene)



operaţiuni nereale pentru deducerea/rambursarea ilegală de T.V.A., prin înregistrarea unor operaţiuni cu societăţi comerciale
româneşti pentru a justifica importuri intracomunitare (evaziune fiscală)

În relaţia privat-privat, corupţia a fost constatată cu precădere în legătură cu atribuirea preferenţială a unui contract, în
detrimentul competitorilor

/Condamnarea persoanelor juridice pentru
infracţiunile săvârşite de angajaţi şi
administratori

/ Condamnarea persoanelor juridice pentru infracţiunile săvârşite
de angajaţi sau mandatari
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În foarte multe cazuri persoana juridică este condamnată penal pentru infracţiunile săvârşite de către angajaţii, colaboratorii sau
mandatarii acesteia (administratori, persoane cu funcţii de conducere care pot reprezenta persoana juridică în relaţia cu terţii):


chiar dacă aceste persoane au acţionat cu încălcarea ordinelor de serviciu sau depăşirea mandatului conferit (şi fără ştiinţa
asociaţilor sau a organelor de conducere) şi



practica relativ restrânsă a instanţelor judecătoreşti

Motivele includ:


noutatea acestei instituţii juridice



practica relativ restrânsă a instanţelor judecătoreşti



complexitatea instituţiei juridice şi lipsa unei apărări temeinice



dificultatea de a stabili vinovăţia persoanei juridice la nivel probatoriu



neglijenţa persoanei juridice în controlul exercitat asupra angajaţilor sau mandatarilor

/Recomandări practice: restructurarea
raporturilor interne şi externe

/ Recomandări practice
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Elaborarea unor proceduri
interne pentru verificarea
prealabilă a viitorilor parteneri
contractuali
Un control optim şi diligent cu
privire la persoanele din cadrul
companiei care reprezintă
persoana juridică în relaţia cu
partenerii contractuali şi a
activităţii desfăşurate de acestea
Implementarea de politici
obligatorii cu privire la arhivarea
corespondenţei electronice
şi/sau alte sisteme de control a
relaţiei cu partenerii contractuali

Abschluss

Recomandări
practice

restructurarea
raporturilor
externe

restructurarea
raporturilor
interne



Politici şi directive interne cu
privire la prevenirea şi
descurajarea fenomenului
infracţional



Identificarea corectă a
obligaţiilor legale şi
convenţionale stabilite în sarcina
persoanei juridice în funcţie de
obiectul concret de activitate



Limitarea mandatului acordat
administratorilor



Documentarea riguroasă a
relaţiei cu angajaţii, colaboratorii
şi mandatarii persoanei juridice

/ Persoană de contact

Oana Piticas
White Collar Crime Practice
Coordinator
+40 213125888
oana.piticas@noerr.com
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