


R spunderea penal  a persoanelor juridice 



Cuprins 
 

IX

§4. Răspunderea penală a instituțiilor publice în dreptul comparat  
și în dreptul internațional ............................................................... 115 

Secțiunea a 4-a. Alte categorii de persoane juridice de drept public .......... 119 
 
Titlul IV. Infracţiunile care pot fi reţinute în sarcina unei persoane juridice . 125 

Capitolul I. Diferite sisteme de stabilire a infracțiunilor care pot fi  
reținute în sarcina persoanei juridice .......................................................... 126 

Secțiunea 1. Principiul specialităţii răspunderii penale a  
persoanei juridice .................................................................................... 126 

Secțiunea a 2-a. Răspunderea penală generală a persoanei juridice ........... 131 

Capitolul II. Aplicarea răspunderii penale generale în practica judiciară  
din România................................................................................................... 137 

Secțiunea 1. Date statistice privind infracțiunile reținute în sarcina 
persoanelor juridice ................................................................................ 137 

Secțiunea a 2-a. Infracțiuni cu subiect activ calificat .................................. 141 
§1. Rudenie ......................................................................................... 141 
§2. Sex ................................................................................................. 142 
§3. Vârstă ............................................................................................ 143 
§4 Cetățenie ......................................................................................... 143 
§5. Profesie sau funcție ....................................................................... 144 
§6. Calități în cadrul unui proces ......................................................... 147 
§7. Noțiunea de „persoană” ................................................................. 148 

Secțiunea a 3-a. Orientări jurisprudențiale privind infracțiunile  
reținute în sarcina persoanelor juridice ................................................... 149 

§1. Infracțiuni contra persoanei ........................................................... 150 
§2. Infracțiuni contra patrimoniului .................................................... 160 
§3. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției ............................................. 166 
§4. Infracțiuni de corupție și de serviciu ............................................. 167 
§5. Infracțiuni de fals .......................................................................... 175 
§6. Infracțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă ..................... 177 
§7. Infracțiuni contra sănătății publice ................................................ 182 
§8. Constituirea unui grup infracțional organizat ................................ 182 
§9. Infracțiuni de evaziune fiscală ....................................................... 185 
§10. Spălarea banilor ........................................................................... 193 
§11. Infracțiuni privind dreptul de autor ............................................. 196 
§12. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și 

indicațiile geografice ...................................................................... 199 
§13. Infracțiuni prevăzute de Legea cecului nr. 59/1934 .................... 201 
§14. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale  

Uniunii Europene ........................................................................... 203 
§15. Traficul de droguri ...................................................................... 205 
§16. Alte infracțiuni ............................................................................ 207 

 



R spunderea penal  a persoanelor juridice 



Cuprins 
 



R spunderea penal  a persoanelor juridice 



Cuprins 
 



R spunderea penal  a persoanelor juridice 



Cuprins 
 



R spunderea penal  a persoanelor juridice 


