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Cuvânt-înainte
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecinţe penale ale activităţii economice ilicite este
o carte scrisă în scopul informării persoanelor care conduc afaceri sau care sunt implicate în
activitatea economică, prin punerea la dispoziţia acestora a unor date menite să le faciliteze
cunoaşterea dispoziţiilor legale penale aplicabile în domeniul afacerilor.
Lucrarea de faţă este destinată, în principal, oamenilor de afaceri, adică persoanelor
care iniţiază, finanţează, conduc sau supraveghează, într-o formă sau alta, fie direct, fie
indirect, o întreprindere.
Informaţiile cuprinse în acest ghid sunt utile nu numai pentru oamenii de afaceri, ci şi
pentru alte persoane care îndeplinesc funcţii sau activităţi în domeniul resurselor umane,
contabilităţii, marketingului ori care îndeplinesc sarcini executive în cadrul unei companii sau
organizaţii economice.
Ideea scrierii unei lucrări care să cuprindă date şi informaţii din domeniul dreptului penal
al afacerilor, necesare şi utile managerilor şi executivilor din cadrul organizaţiilor economice,
a apărut ca urmare a constatării lipsei de pe piaţă a unui astfel de instrument.
Prin materialul de faţă, am urmărit să aducem la cunoştinţa celor interesaţi, într-un
limbaj accesibil, conţinutul actelor normative ce reglementează răspunderea penală pentru
fapte comise în domeniul afacerilor sau în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice.
Într-adevăr, analizând gradul de cunoaştere a legii penale aplicabile în materia afacerilor
de către managerii şi executivii din cadrul întreprinderilor, se constată o realitate uşor
surprinzătoare, respectiv necunoaşterea sau cunoaşterea incompletă a dispozi iilor
legale penale din domeniul afacerilor. Spre exemplu, sunt oameni de afaceri care nu
cunosc dispoziţiile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sau
ale Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.
Explicaţia ignorării sau a cunoaşterii insuficiente a legislaţiei penale din domeniul
economic este aceea că oamenii de afaceri sunt prevalent orientaţi spre scopul pentru care
desfăşoară activitatea – obţinerea de profit. Este o realitate care nu poate fi trecută cu
vederea. Persoanele care investesc resurse în afaceri vizează, aproape fără excepţie, ca
finalitate realizarea unor avantaje materiale. Cum spuneau romanii: finis mercatorum est
lucrum (finalitatea întreprinzătorului este profitul).
Structura lucrării de faţă este următoarea:
 Capitolul I – Noţiuni introductive
 Capitolul al II-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni
comise în legătură cu încălcarea unor dispoziţii privind constituirea,
organizarea, modificarea şi încetarea societăţilor
 Capitolul al III-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni
comise în legătură cu nerespectarea obligaţiilor fiscale, financiare, vamale ori
privind circulaţia bunurilor
 Capitolul al IV-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea
unor infracţiuni de corupţie, asimilate faptelor de corupţie, de serviciu şi contra
intereselor financiare ale Uniunii Europene
 Capitolul al V-lea – Răspunderea penală şi civilă a întreprinzătorului pentru
infracţiuni comise prin nesocotirea încrederii
 Capitolul al VI-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni
informatice, comise prin mijloace de plată electronice sau privitoare la piaţa de
capital
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Cuvânt-înainte







Capitolul al VII-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni
de fals
Capitolul al VIII-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea
de infracţiuni relative la încălcarea normelor privind concurenţa şi protecţia
proprietăţii intelectuale
Capitolul al IX-lea – Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea
unor infracţiuni privind relaţiile de muncă
Capitolul al X-lea – Răspunderea penală a societăţilor
Capitolul al XI-lea – Drepturi, obligaţii şi măsuri în procesul penal
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CAPITOLUL I
Noţiuni introductive
(Mihai Adrian Hotca)
§1. Precizări prealabile
În acest capitol vom prezenta şi explica no iuni (termeni şi expresii) folosite în legisla ia penală, cu luarea în considerare a împrejurării că lucrarea de faţă se adresează inclusiv
unor persoane care nu au pregătire de specialitate juridică.
Este cunoscut faptul că legea penală utilizează termeni şi expresii care nu se
regăsesc în limbajul comun sau care au accepţiuni diferite faţă de vorbirea curentă.
Aşadar, în cadrul acestui capitol introductiv vom înfăţişa noţiunile cele mai întâlnite în
actele normative care conţin reglementări de interes pentru domeniul răspunderii penale a
întreprinzătorului, scopul unui astfel de demers fiind acela de a facilita parcurgerea şi
înţelegerea conţinutului dispoziţiilor legale în materie.

§2. Ce sunt legea penală şi dreptul penal?
2.1. Legea penală
Potrivit Codului penal, legea penală este orice dispozi ie (a se citi normă sau regulă de
conduită) cu caracter penal cuprinsă în legi organice sau ordonan e de urgen ă1.
În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Constituţie, dispoziţiile cu caracter
penal (normele penale) pot fi cuprinse numai în legi organice (care se adoptă cu altă majoritate decât cea necesară pentru adoptarea legilor ordinare) sau, potrivit art. 115 din Legea
fundamentală2, în ordonan e de urgen ă (adoptate de guvern în situaţii excepţionale).
Menţionăm că cea mai importantă lege penală (evident organică) este Codul penal3.
Deşi în Constituţie nu este reglementată categoria de acte normative cu numele de coduri, în
cazul legilor mai importante (cum este situaţia legilor din materie penală, civilă etc.),
legiuitorul, în titlul legii, foloseşte denumirea de „cod”.
Dacă lege penală poate fi considerată o simplă prevedere sau dispozi ie cu caracter
penal, cu atât mai mult se poate spune că este lege penală orice act normativ (lege organică
sau ordonanţă de urgenţă) care cuprinde norme penale (de drept penal).
2.2. Dreptul penal
Sintagma „drept penal”, în sensul său cel mai frecvent, înseamnă totalitatea normelor
(dispoziţiilor, prevederilor) penale4.
1
Conform art. 173 C. pen.: „Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi
organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege”.
2
Legea fundamentală este o expresie folosită pentru a nominaliza Constituția.
3
Codul penal este de fapt Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
4
În sens juridic, dreptul penal are mai multe accepțiuni (drept pozitiv substanțial sau material, ştiință etc.).
În accepțiune pozitivă, dreptul penal este ramura dreptului public formată din ansamblul normelor juridice care
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Altfel spus, dreptul penal este ramura (parte a) dreptului public1 formată din ansamblul normelor care prevăd (descriu) faptele ce constituie infrac iuni, sanc iunile aplicabile persoanelor care le săvârşesc şi modul în care se realizează tragerea la răspundere penală a acestora2.
În teoria de specialitate, ca expresii echivalente celei de drept penal, se mai folosesc
expresiile „drept criminal”3 sau, mai rar, „dreptul apărării sociale”.
În Europa, cea mai folosită expresie pentru desemnarea ramurii de drept ce reglementează relaţiile esenţiale de apărare este expresia drept penal. Denumirea drept penal derivă
din cuvântul latin poena (pedeapsă).
Dreptul penal instituie cea mai grea formă de răspundere juridică existentă în
societate, deoarece numai persoanele care încalcă legea penală, prin comiterea de infracţiuni, pot fi sancţionate cu pedepse privative de libertate, precum detenţiunea pe viaţă sau
închisoarea pe durată determinată.
Dreptul penal îi sancţionează pe cei care omoară, violează, se sustrag de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale, fură, falsifică, fraudează bugetele UE, tâlhăresc, trădează, spală bani,
încalcă regimul vamal etc.
Dreptului penal are următoarele caracteristici:
¾ este o ramură (o parte) a dreptului public, deoarece reglementează raporturi
(relaţii) sociale în cadrul cărora statul participă întotdeauna, prin impunerea
conduitei ce rezultă din normele de incriminare şi prin aplicarea sancţiunilor
prevăzute de lege celor care săvârşesc infracţiuni;
¾ este un ansamblu (unitar) de norme juridice (o parte a dreptului public, dar şi a
sistemului juridic naţional);
¾ protejează cele mai importante valori sociale (viaţa, justiţia, integritatea corporală
sau sănătatea, libertatea, securitatea naţională, proprietatea, concurenţa, sănătatea
publică, bugetele publice etc.)4;
¾ prevede faptele ce constituie infrac iuni şi sanc iunile corespunzătoare acestora,
ca expresie a principiului legalităţii;
¾ are ca scop apărarea societă ii împotriva infrac iunilor, fie prin prevenirea
săvârşirii acestora, fie prin sancţionarea celor care comit asemenea fapte ilicite.
Precizăm că, alături de dreptul penal, la ocrotirea valorilor sociale contribuie, în manieră
specifică, şi celelalte ramuri de drept. De exemplu, dreptul fiscal protejează şi el dreptul
statului la prelevare fiscală (de pildă, prin executarea silită a obligaţiilor fiscale).
Examinând Codul penal, observăm că acesta este divizat în două părţi, Partea generală
şi Partea specială. Pornind de la această împărţire, s-ar putea spune că dreptul penal are şi
el două păr i – partea generală şi partea specială.
reglementează relațiile de apărare socială esențiale (fundamentale), prin stabilirea faptelor ce constituie
infracțiuni şi a sancțiunilor ce urmează a fi aplicate persoanelor care le săvârşesc, în scopul apărării societății
împotriva unor asemenea fapte.
1
Dreptul este, de regulă, clasificat în două subdiviziuni, respectiv: dreptul public, din care fac parte dreptul
penal, dreptul constituțional etc., şi dreptul privat, categorie în care intră dreptul civil, dreptul proprietății
intelectuale ş.a.
2
Din punct de vedere obiectiv (pozitiv, substanțial), dreptul este un sistem ce cuprinde mai multe ramuri,
precum dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul penal etc.).
3
Denumirea drept criminal provine din cuvântul latin crimen (crimă, infracțiune, delict) şi este frecvent
utilizată în doctrina europeană şi cea americană. Spre exemplu, în lucrările de limbă engleză este folosită expresia
„Criminal Law”.
4
Dreptul contravențional reglementează singura formă de răspundere juridică (răspunderea
contravențională) care prezintă unele asemănări cu răspunderea penală, întrucât prevede anumite sancțiuni
similare cu cele de natură penală. De exemplu, amenda contravențională şi confiscarea bunurilor destinate,
folosite sau rezultate din contravenții.
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