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CAPITOLUL AL II-LEA. CÂMPUL DE APLICARE MATERIAL: INFRACŢIUNILE CARE 

POT FI REŢINUTE ÎN SARCINA UNEI PERSOANE JURIDICE 

 

 Cea de-a doua componentă a câmpului de aplicare a răspunderii penale a persoanelor juridice 

are în vedere infracţiunile care pot fi reţinute în sarcina acestor entităţi. Pentru rezolvarea acestei 

probleme, vom porni de la analiza principiului specialităţii răspunderii penale a persoanei juridice, 

iniţial reţinut de legiuitorul român, precum şi în legislaţiile altor state (Secţiunea I) pentru ca, 

determinându-i imperfecţiunile, să ajungem la expunerea soluţiei răspunderii generale şi a 

consecinţelor acesteia asupra persoanelor juridice responsabile (Secţiunea a II-a). 

 

Secţiunea I.  Principiul specialităţii răspunderii penale a persoanei juridice 

 

Mai multe argumente au fost exprimate în favoarea principiului specialităţii răspunderii penale a 

persoanei juridice (§1), însă inconsecvenţele cauzate de o asemenea abordare a problemei în discuţie 

sunt uşor de observat (§2). 

 

§1. Argumentele formulate în favoarea principiului specialităţii răspunderii penale a persoanei 

juridice 

 

Un prim argument în favoarea principiului specialităţii răspunderii penale a persoanei juridice 

ţine de însăşi natura diferitelor infracţiuni prevăzute de lege, care ar fi imposibil de reţinut în sarcina 

unei persoane juridice, avându-se în vedere particularitatea acestor entităţi, care nu sunt fiinţe „din 

carne şi sânge”
1
.  Exemplele cele mai relevante sunt reprezentate de infracţiunile de omor, loviri sau 

alte violenţe, viol, incest, bigamie, adulter, abandon de familie, dezertare.  

 O altă justificare a principiului specialităţii este legată de latura subiectivă a infracţiunii. S-a 

apreciat în acest sens că infracţiunile care se săvârşesc doar cu intenţie nu pot rezulta decât din fapte ale 

persoanelor fizice, „singurele dotate cu conştiinţă şi voinţă”, spre deosebire de infracţiunile care pot fi 

comise şi din culpă, în cazul cărora nimic nu se opune să poată fi reţinute şi în sarcina persoanelor 

juridice
2
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 A se vedea B. Bouloc, La responsabilité pénale des personnes morales, Dalloz, Paris, 1993, p. 291. 
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 A se vedea M.-L. Rassat, Droit pénal général, 2e éd , Ellipses, 2006, p. 470. 


