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Prefa
Problema r spunderii penale a persoanei juridice a fost studiat
în mod amplu în doctrina penal român , înc din perioada
antebelic , în lucr rile unor reputa i penali ti, precum Tanoviceanu
sau Dongoroz.
Faptul c în anul 1929 Asocia ia Interna ional de Drept penal,
al c rui pre edinte a fost românul Vespasian Pella, i-a desf urat
cel de al doilea Congres la Bucure ti, iar cu acest prilej s-a recomandat ca în dreptul intern al statelor s fie incluse m suri care s
permit r spunderea penal a persoanei juridice, dovede te c
subiectul a prezentat interes pentru speciali tii români, înc din
fazele de debut ale dezbaterilor pe aceast tem .
Interesul cercet rii tiin ifice cu privire la angajarea r spunderii penale a persoanei juridice a revenit în actualitate, dup anul
1990. Adoptarea Legii nr. 29/2004 privind r spunderea penal a
persoanelor juridice pentru infrac iunile de falsificare de monede
sau alte valori, Legea 301/2004, ,,vechiul Nou” Cod penal, care
prevedea acest gen de r spundere penal , Legea 278/2006, prin
care s-a introdus în actualul Cod penal r spunderea penal a
persoanei juridice i, în sfâr it, ,,noul Nou” Cod penal (Legea
nr. 286/2009), care la rândul lui reglementeaz institu ia în
discu ie, au constituit tot atâtea prilejuri pentru speciali tii dreptului penal de a se exprima în leg tur cu aceast tem .
În acest context, în ultimii ani, cu privire la r spunderea penal
a persoanei juridice, în literatura de specialitate au fost publicate
numeroase articole, precum i câteva lucr ri monografice de o
cert valoare tiin ific .
Abunden a normativ i doctrinar manifestat în ultima vreme
cu privire la tema aleas de autoare se afl îns în mare contrast, cu
practica judiciar în materie. În perioada de timp de când a devenit
posibil antrenarea r spunderii penale a persoanei juridice, cauzele
în care parchetul i instan ele de judecat au îndr znit s aplice
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noile texte sunt destul de rare. Se poate spune c jurispruden a în
acest domeniu se creeaz sub ochii no tri.
În aceste condi ii, tema lucr rii Angajarea r spunderii penale
a persoanei juridice presupune un grad sporit de dificultate: este
greu s aduci un plus de valoare teoretic , într-un domeniu relativ
amplu studiat în ultima vreme; este greu s aduci un plus de
valoare aplicativ , într-o materie în care practica judiciar este
relativ s rac în exemple. Autoarea a reu it totu i s aduc acest
plus de valoare, iar dificultatea temei nu face decât s sporeasc
interesul tiin ific al lucr rii.
Ceea ce surprinde de la început în mod pl cut la aceast carte
este modul riguros în care a fost construit . Structura simetric a
lucr rii se înscrie foarte strict, dar deloc artificial, în buna tradi ie
academic francez , fiind alc tuit din dou p r i având fiecare
câte dou titluri care, la rândul lor cuprind câte dou capitole.
Aceast alc tuire foarte bine ordonat demonstreaz o viziune
extrem de limpede asupra temei i faciliteaz comunicarea ideilor
spre cititor.
Contribu ia original pe care lucrarea o aduce în cercetarea
temei este semnificativ .
Este de remarcat în primul rând faptul c lucrarea are la baz o
bibliografie impresionant , în cadrul c reia doctrina i jurispruden a francez ocup un loc central. În acest context, ceea ce d
un caracter original lucr rii este faptul c autoarea nu se rezum la
o descriere steril a solu iilor propuse în alte sisteme de drept ci,
prin compara ie cu sistemul nostru, propune variante constructive
de adaptare, menite s acopere unele caren e legislative.
Nota general de originalitate a lucr rii este dat de spiritul
critic manifestat atât cu privire la unele opinii doctrinare, cât i cu
privire la unele caren e legislative sau, la aplicarea gre it , în
practic , a unor dispozi ii legale.
În sensul celor de mai sus, merit a fi semnalat , spre exemplu,
critica formulat de autoare cu privire la mecanismul juridic actual
ce permite ca o contraven ie (prev zut de Legea concuren ei) s
poat atrage, pentru persoana juridic , sanc iuni v dit mai aspre
(este vorba despre cuantumul amenzii) decât o infrac iune. În
aceea i ordine de idei este criticat realitatea juridic actual
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potrivit c reia sanc iunea bloc rii contului bancar poate fi dispus
în materie contraven ional , f r ca o m sur similar s fie
posibil din punct de vedere penal.
Este de men ionat, de asemenea, pozi ia critic exprimat i
bine argumentat de autoare, în leg tur cu tendin a manifestat în
practica judiciar de a cita persoana juridic în procesul penal în
dubl calitate, atât de inculpat cât i de persoan responsabil
civilmente.
Structura impecabil a lucr rii, preluarea constructiv a unor
solu ii din doctrina i jurispruden a str in , mai ales din cea
francez , spiritul critic fa de unele imperfec iuni ale sistemului
autohton i propunerile de modific ri legislative formulate, fac din
Angajarea r spunderii penale a persoanei juridice o carte ce
merit a fi studiat .
Prof. univ. dr. Valerian Cioclei

