
 

DREPTUL PERSOANEI JURIDICE DE A NU CONTRIBUI  
 

LA PROPRIA INCRIMINARE 
 

 
Deși în zilele noastre sunt tot mai dese situațiile în care persoanele juridice sunt chemate să răspundă 
penal, pentru o paletă largă de infracțiuni, răspunderea penală a persoanei juridice rămâne încă o 
instituție incomplet cristalizată și chiar insuficient reglementată, motiv pentru care realitatea curentă 
a făcut cunoscute numeroase inconveniente practice. 
 
Un exemplu tipic în acest registru îl reprezintă situația foarte des întâlnită în care persoanele juridice 
sunt solicitate de către organele de urmărire penală să furnizeze informații și/sau documente (în copii 
conform originalelor, foarte rar în copii simple și nu de puține ori chiar în original), inclusiv clarificări 
cu privire la acestea, urmând ca, la un moment viitor în timp, aceleași persoane juridice să fie puse 
sub acuzare pentru infracțiuni care au legătură tocmai cu informațiile/documentele puse la dispoziție 
și/sau clarificările făcute.  
 
Această abordare se află la confluenta interpretărilor mai multor dispoziții legale, însă, chiar și fără a 
aprofunda foarte mult subiectul, orice observator obiectiv poate să remarce cu ușurință că, în 
situațiile de tipul celor referite mai sus, persoana juridica poate fi dezavantajata/vătămată în ce 
privește drepturile și interesele sale legitime în cadrul procedurilor penale. 
 
Astfel, cel puțin aparent se poate constata un conflict între dreptul persoanei juridice de a nu exprima 
nicio poziție procesuală, respectiv de a nu da clarificări cu privire la ipotezele documentate în cadrul 
anchetei, și obligația de a pune la dispoziția organelor de urmărire penală informațiile, documentele, 
precum și clarificările solicitate, acest conflict este de cele multe ori surclasat de o pretinsă dificultate 
de a stabili cadrul procesual adecvat, în lipsa informațiilor/documentelor și clarificărilor pe care 
persoana juridică le poate pune la dispoziție. 
 
CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI JURIDICE PUSE SUB ACUZARE ÎN CADRUL PROCEDURILOR 
PENALE? 
 
Ca regulă, în cadrul procedurilor penale, o persoană juridică are aceleași drepturi și obligații 
procesuale ca orice altă persoană fizică pusă sub acuzare, cu mici particularități care pot fi 
determinate de unele reglementari speciale ale statutului persoanelor juridice. 
 
Astfel, persoana juridică pusă sub acuzare în cadrul unui proces penal are în mod fundamental dreptul 
la un proces echitabil și dreptul de a se apăra, acesta din urma incluzând în mod esențial și dreptul de 
a nu da nicio declarație (a se citi dreptul de a nu exprima nicio poziție procesuală, având în vedere că 
participarea persoanei juridice în cadrul procesului penal se face întotdeauna printr-un 
reprezentant) și dreptul de a nu contribui la propria sa acuzare, așa-numitul privilegiu împotriva 
autoincriminării. 
 
Deși, conceptual, dreptul la un proces echitabil presupune asigurarea echitații pe întreg parcursul 
procedurilor penale, strict formal, în dreptul procesual român, drepturile procesuale sunt garantate 
de la momentul dobândirii calității de parte în dosar, așa încât în practică nu de puține ori în partea 
de debut a anchetei accentul este pus doar pe obținerea de date și informații, asigurarea în mod efectiv 
a drepturilor procesuale fiind ușor neglijată. 
 



 

În acest context se cuvine a fi însă menționat că în jurisprudența Curții Constituționale a României a 
fost subliniată necesitatea extinderii exigentelor impuse de dreptul la un proces echitabil și asupra 
fazelor inițiale ale procesului penal, în acest sens putând fi avute în vedere Deciziile nr. 
599/21.10.2014 si nr. 641/11.11.2014, aspect care, însă, nu a ajuns să beneficieze de atenția cuvenită, 
cel puțin până în prezent.  
 
CE PRESUPUNE PRIVILEGIUL ÎMPOTRIVA AUTOINCRIMINARII? 
 
În esență, privilegiul împotrivă autoincriminării este un principiu fundamental în dreptul penal, care 
presupune ca statul nu poate să oblige o persoană (un suspect) să coopereze cu organele judiciare 
prin oferirea de probe ce l-ar putea incrimina. În acest registru, trebuie avut în vedere că noțiunea de 
probă are un înțeles destul de vast, desemnat de art. 97 din Codul de procedură penală, respectiv orice 
element de fapt care servește la constatarea existentei sau inexistenței unei infracțiuni, la 
identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa 
soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. 
 
Se poate astfel observa că gradul de protecție acordat sub cupola privilegiului împotriva 
autoincriminării este unul maximal, în condițiile în care, pe de o parte, conceptual, nu există nicio 
excepție în care beneficiarul acestui privilegiu să fie obligat să colaboreze cu organele judiciare, iar, 
pe de altă parte, interpretarea noțiunii de probe poate avea înțelesul cel mai larg pe care însăși 
persoana vizată (și interesată) îl poate da, astfel încât aceasta să nu fie în pericolul de a se 
autoincrimina. 
 
Aceasta abordare s-a dovedit necesara în practică, pornind de la așa-zisa „teorie a celor trei alegeri 
dificile cu care se confrunta persoana”, consolidata în jurisprudența CEDO, conform căreia nu este 
natural să i se ceară presupusului făptuitor să aleagă între a fi sancționat pentru refuzul său de a 
coopera, să furnizeze autorităților informații incriminatoare sau să mintă și să riște să fie condamnat 
pentru aceasta (Weh c. Austriei). 
 
De altfel, și în doctrina juridică și în jurisprudența instanțelor naționale a fost constant susținută, cu 
valoare de principiu, opinia potrivit căreia martorul nu ar săvârși infracțiunea de mărturie 
mincinoasă dacă, pentru a nu se învinui pe sine de săvârșirea unei infracțiuni, face afirmații 
neadevărate sau, cu intenție, trece sub tăcere anumite împrejurări esențiale despre care a fost 
întrebat.  
 
BENEFICIAZĂ PERSOANA JURIDICĂ DE PRIVILEGIUL ÎMPOTRIVA AUTOINCRIMINĂRII? 
 
Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât afirmativ, în condițiile în care nu există niciun temei 
legal care să reglementeze o asemenea exceptare de la exercițiul drepturilor fundamentale de care o 
persoană acuzată în materie penală beneficiază. 
 
Cu alte cuvinte, dacă există posibilitatea ca împotriva unei persoane juridice să fie formulată o 
acuzație în materie penală, atunci aceasta trebuie să beneficieze de toate garanțiile unui proces 
echitabil, care include și privilegiul împotriva autoincriminării.  
 
De altfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a venit în sprijinul acestei concluzii, în jurisprudența 
sa arătând că în măsura în care o acuzație penală este formulată împotriva unei persoane juridice, 
garanțiile oferite de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, inclusiv cele instituite de Art. 6 din Convenție privind dreptul la un proces echitabil 
(una din componentele acestui drept fiind și dreptul la apărare), sunt incidente și cu privire la 



 

persoana juridică (e.g. relevante în acest sens au hotărârile pronunțate în cauzele Fortum Oil and Gas 
Oy contra Finlandei si PayKar Yev Haghtanak Ltd contra Armeniei). 
 
O analiză pragmatică asupra efectivității acestui privilegiu în cazul persoanelor juridice arată că în 
foarte multe cauze acestea sunt chemate să furnizeze organelor de urmărire penală documente, 
anumite date și informații precum și clarificări cu privire la acestea, care ajung ulterior să 
fundamenteze acuzațiile în materie penală formulate în acele cauze.  
 
În măsura în care, indiferent de conjunctura subsecventă cadrului în care au fost solicitate 
documentele, datele, informațiile și/sau clarificările, acuzațiile ajung să fie formulate și împotriva 
persoanei juridice care a furnizat informațiile, problema încălcării privilegiului împotriva 
autoincriminării devine evidentă. 
 
CARE SUNT MECANISMELE DE APĂRARE CE POT FI ACCESATE DE PERSOANELE JURIDICE ÎN 
ACESTE SITUAȚII?  
 
Mai întâi de toate trebuie spus că problema identificată s-a dovedit a avea (încă!) o importanță redusa 
în ochii organelor judiciare, în condițiile în care la nivel național privilegiul împotriva autoincriminării 
este privit cu regularitate în lumina dispozițiilor art. 118 din Codul de procedură penală, care 
consacra dreptul martorului de a nu se acuza, iar nu în lumina garanțiilor pe care art. 6 din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale le asigură. 
 
Generic, mecanismul prevăzut de art. 118 din Codul de procedura penală stabilește că, atunci când o 
persoană este audiată în calitate de martor în cadrul unei proceduri penale, declarația astfel obținută 
nu poate fi folosită împotriva sa, dacă aceasta dobândește ulterior calitatea procesuală de suspect ori 
inculpat. 
 
Având în vedere că punerea la dispoziția organelor de urmărire penală, de către o persoană juridică, 
a documentelor, datelor, informațiilor și/sau clarificărilor solicitate nu reprezintă o audiere de 
martor în sensul dispozițiilor art. 114 și următoarele din Codul de procedură penală, aparent 
mecanismul prevăzut de art. 118 din Codul de procedură penală nu s-ar aplica cu tipicitate 
persoanelor juridice. 
 
Într-o interpretare mai puțin restrictivă, însă, pornind de la definiția oferită de art. 114 alin. 1 din 
Codul de procedură penală, potrivit căreia martor poate fi „orice persoană (n.n. fără distincție între 
persoane fizice sau juridice) care are cunoștința despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie 
probă în cauza penală”, se poate aprecia în mod rezonabil că orice date, informații, documente și/sau 
clarificări în legătură cu acestea, exprimate de o persoana juridică în scris, echivalează cu o declarație 
dată de persoana juridică, similară declarației consemnate de organele judiciare potrivit dispozițiilor 
art. 123 si art. 110 din Codul de procedură penală. 
 
Prin urmare, apare ca fiind evident ca într-o atare situație, dispozițiile art. 118 din Codul de procedură 
penală obliga organele de urmărire penală să nu folosească “declarația” persoanei juridice (n.n. a se 
citi poziția procesuală exprimată în scris de persoana juridică privind datele, informațiile 
documentele și/sau clarificările care i-au fost solicitate de organele de urmărire penală) împotriva 
acesteia, respectiv să nu o utilizeze la fundamentarea acuzației în materie penală formulate la un 
moment ulterior împotriva persoanei juridice. Claritatea acestei concluzii este întărită de 
jurisprudența consacrată a CEDO în materia privilegiului împotriva autoincriminării, referită mai sus. 
Separat de perspectiva teoretică a mecanismelor procesuale reglementate în vederea asigurării în 
mod efectiv a drepturilor fundamentale de care orice persoană acuzată în materie penală trebuie să 



 

beneficieze, în practică s-a putut constata o plajă foarte vastă de interpretări cu privire la ce 
presupune că o declarație să nu fie folosită împotriva persoanei care a dat-o. 
 

Astfel, dacă într-o interpretare foarte restrictivă (i) unele organe de urmărire penală au apreciat că 
este suficient ca declarația să nu fie utilizată formal, adică să nu fie menționată în actul procedural de 
punere sub acuzare a persoanei în cauza, (ii) alte organe de urmărire penală au mers cu interpretarea 
până în punctul în care au acceptat ca persoana în cauza are tot dreptul să nu facă niciun fel de 
declarație. 
 

În prima ipoteza, se evidențiază în mod evident o atingere adusă dreptului la apărare, din perspectiva 
lipsei de efectivitate a privilegiului împotriva autoincriminării, în condițiile în care elementele de fapt 
furnizate organelor de urmărire penală contribuie la formularea acuzației, o asemenea construcție 
fiind ab initio viciată. 
 

De altfel, singura situație care poate asigura fără rezerve efectivitatea drepturilor fundamentale este 
aceea in care elementele de fapt furnizate organelor de urmărire penală de către persoana juridica nu 
sunt deloc utilizate în cauză, nici măcar pentru construirea unor acuzații corelative celor formulate 
împotriva persoanei care le-a furnizat, situație care poate fi identificata cu mai mare ușurință în cea 
de-a doua ipoteză menționată mai sus. 
 

CONCLUZII  
 

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituție care cu siguranță în dreptul național nu și-
a atins încă maturitatea, aflându-se pe un tărâm în continua expansiune, determinata în special de 
aportul profesioniștilor dreptului care au identificat varii probleme, dar și remedii procesuale în ceea 
ce privește funcționarea mecanismelor care asigură efectivitatea plenara a drepturilor fundamentale 
în procesul penal. 
 

Pe acest fond, dintr-o dorință comună de a contribui la îmbunătățirea funcționarii acestor mecanisme, 
este important ca în practica organelor de urmărire penală standardul de analiza să coboare de la 
gradul ridicat de abstractizare a instituțiilor procesual penale atunci când vine vorba de raportarea 
acestora la situația persoanelor juridice, mai ales atunci când persoanelor juridice le sunt solicitate 
clarificări cu privire la documente, date sau informații provenite de la acestea.  
 

Luând în considerare evoluția dreptului procesual penal, mai ales în ultimii ani, prin raportare la 
deciziile Curții Constituționale a României care marchează un trend în direcția stabilirii echilibrului 
procesual între acuzare și apărare, este necesar ca toate părțile implicate în procesul penal să facă un 
pas în față și să privească persoana juridică în cadrul procesului penal ca pe un subiect procesual cu 
depline drepturi și obligații, iar nu ca pe un simplu detentor precar de date și informații. 
 

În paralel, persoanele juridice însele sunt cele care trebuie să facă o examinare preliminară cu privire 
la orice solicitare primita de organele de urmărire penală de a furniza date și informații, documente 
și/sau clarificări care privesc sau au legătură cu activitatea acestora pentru a concluziona că nu există 
riscul autoincriminării, având toata legitimitatea procesuală în acest sens, în vederea respectării și 
garantării drepturilor fundamentale ale acestora. 
 

Aceasta cu atât mai mult cu cât, în baza actualei reglementari, persoana juridică răspunde penal 
pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele 
persoanei juridice, ceea ce implică atât o gamă vastă de infracțiuni pentru care poate fi atrasa 
răspunderea penală a persoanei juridice cât și o marjă foarte largă de apreciere din partea organelor 
judiciare cu privire la ce implică sintagma “în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în 
numele persoanei juridice”. 


