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/ Cadrul legal – Răspunderea penală a persoanei juridice 

 în realizarea 

obiectului său 

de activitate 

 în numele său 
 în beneficiul 

său 

Potrivit art. 135 Cod Penal, o persoană juridică poate 

răspunde penal pentru săvârșirea oricărei infracțiuni, 

dacă aceasta este săvârșită: 

sau sau 
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Cadrul legal – Infracțiuni incidente 

În cazul accidentelor de muncă, cel mai adesea persoanele juridice sunt urmărite penal și/sau  

trimise în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpa (art. 192 Cod Penal),  

vătămare  corporală din culpă (art. 196 Cod Penal), distrugere din culpa (art. 255 Cod penal),  

care pot intra în concurs cu: 

 neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă (art. 349 Cod Penal) 

 nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă (art. 350 Cod Penal)  

sau 
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Răspunderea pentru accidentele de muncă 
 
În cazul accidentelor de muncă se poate angaja răspunderea penală: 

 
1. A angajatului care a provocat accidentul de muncă (prin manevrarea necorespunzătoare a utilajului, nerespectarea 

normativelor tehnice aplicabile etc.) 

2. A superiorului acestuia, respectiv a persoanei care potrivit fișei postului avea datoria de a supraveghea modalitatea 

de îndeplinire a sarcinilor de către subalterni și 

3. A persoanei juridice la care era angajată persoana care a provocat un accident de muncă 
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Sancțiuni 

În cazul unei condamnări, pedepsele ce pot fi aplicate unei persoane juridice sunt: 

1. Pedeapsa principală: amenda între 12.000 Lei și 1.200.000 Lei (2.100.000 Lei, în cazul distrugerii din culpă care a provocat un 

dezastru) 

2. Pedepse complementare: 

a) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare 

b) plasarea sub supraveghere judiciară 

c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani 

d) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani 

e) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani 

f) dizolvarea persoanei juridice 
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Răspunderea patrimonială 
 
 Instanța penală poate obliga persoana juridică la plata către partea vătămată a unor despăgubiri atât în cazul unei condamnări, cât 

și în cazul unei achitări, dacă persoana juridică este considerată persoană responsabilă civilmente 

 Valoarea despăgubirilor se stabilește de la caz la caz 

 

 Exemplu: 

Ucidere din culpă: 100.000 Lei (Complexul Energetic Oltenia S.A., 2019) 

  135.000 Lei (OMV Petrom, 2018) 
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Practica judiciară 
 
 Condamnarea societății la 12.000 Lei amendă pentru 

săvârșirea din culpă a infracțiunii de neluare a măsurilor legale 

de securitate și sănătate în muncă în concurs cu infracțiunea 

de vătămare corporală din culpă; victima acroșată de un 

motostivuitor, condus de: 

(i) o persoană care nu era angajată cu forme legale și  

(ii) fără să fie instruită potrivit normelor de securitate și 

sănătate în muncă 

(iii) nu existau documentele care să ateste efectuarea 

verificărilor tehnice la motostivuitor (Decizia penală nr. 

504/03.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel Craiova) 

 

 Condamnarea societății la 142.500,00 Lei, instanța stabilind 

printre altele că, în cadrul intervenției, angajații societății nu 

au avut la dispoziție un detector de gaze, deși era indispensabil 

procedurii, societatea având în dotare unul singur și acesta 

nefuncțional (Decizia penală nr. 423/04.04.2019 pronunțată de 

Curtea de Apel Bacău) 
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/ Prevenție 
 

 Evaluarea riscurilor specifice activităților desfășurate, prin raportare la normele de protecție 

      și colaborarea între angajatori în cadrul activităților încrucișate, în vederea asigurării  

      securității și sănătății în muncă 

 Desemnarea persoanei/persoanelor responsabile cu respectarea normelor de securitate și 

sănătate în muncă și verificarea realizării instructajului SSM 

 Realizarea planului de prevenire şi protecţie, format din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice și bazat pe evaluarea riscurilor specifice activităților desfășurate 

 Obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare, inclusiv a celor privind echipamen-

tele/utilajele și asigurarea instructajelor periodice sau în celelalte cazuri obligatorii 

reglementate (inclusiv la schimbarea echipamentelor de lucru) 

 Elaborarea și implementarea la nivel intern a unei politici organizatorice/ politici de 

compliance, care să permită raportările periodice și verificarea modului de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu 
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Oana Piticas  
White Collar Crime Practice 
Coordinator,  Senior Associate 

+40 213125888  
oana.piticas@noerr.com  
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